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پیشگفتار
مشترى گرامى

از حسن انتخاب شما براى محصول و اعتمادى که به بهمن داشته اید متشکریم و امیدواریم
هنگام استفاده از این خودرو لذت برده و لحظات شاد و  آرامبخشى با آن داشته باشید.

 این کتابچه راهنما به منظور آشنایى شما با  قسمتهاى مختلف محصوالت J6 و کمک به
استفاده صحیح از آن در اختیار شما قرار گرفته است. بنابراین خواهشمندیم ضمن مطالعه

دقیق و کامل همواره آن را در خودرو و در دسترس نگهدارى نمایید.
 در صورتیکه سوالى در مورد خودرو دارید که فکر م  ىکنید در این کتابچه نیافت  هاید، لطفاً
با شبکه نمایندگ  ىهاى مجاز خدمات پس از فروش بهمن که اسامى آنها در پیوست همین

کتابچه آمده است تماس بگیرید.
مدت زمان گارانتى کامیون و کشند ههاى FAW از تاریخ تحویل به مشترى به مدت36 ماه یا

200/000 کیلومتر (هرکدام زودتر فرا رسد) م  ىباشد.

 از آنجایى که انجام  سرویسهاى ادوارى مطابق با توصیه شرکت سازنده ، نقش بسزایى در
 بهبود عملکرد خودرو و افزایش عمر مفید دارد، لذا انجام این سرویس ها (از جمله تعویض
 روغن و فیلتر روغن موتور) مطابق با جدول سرویس هاى ادوارى خودرو (مندرج در کتاب
 راهنماى مشترى) در شبکه نمایندگى هاى مجاز خدمات پس از فروش بهمن الزامى بوده
 و عدم انجام آن در موعد مقرر منجر به خروج از شرایط گارانتى خواهد شد. لذا ضرورى
 است جهت استفاده از گارانتى خودرو، با مراجعه به  نمایندگیهاى مجاز خدمات پس از
 فروش بهمن، نسبت به انجام سرویس هاى مربوطه (با حداکثر اختالف 1000 کیلومتر از
 سر رسید پیمایش در جدول سرویس هاى ادوارى مشروط به رعایت زمان اشاره شده در

آن جدول) اقدام فرمایید.
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 قابل توجه مالک خودرو:
 این کتابچه براى همه مدل هاى کامیون و کشنده J6 و همه تجهیزات آن تهیه گردیده

است، لذا ممکن است حاوى تجهیزاتى باشد که در خودرو شما نصب نشده باشد.
 در این کتابچه "*" نشانگر تجهیزاتى است که ممکن است تنها در بعضى مدل ها به کار
 گرفته شده باشد. همه مشخصات تهیه شده در این کتابچه در زمان چاپ کامًال به روز
 رسانى شده است. با این وجود، با توجه به تغییرات و بهبود تجهیزات توسط خودروساز
است ممکن  و  باشند  داشته  تفاوتى  بعدى  هاى  مدل  در  تجهیزات  این  است   ممکن 
با را  مدلها  مالک سایر  راهنماى  کتابچه  لطفا  ایجاد شود.  راهنما  کتابچه  در   تغییراتى 
 خودروى خود مقایسه نکنید، ممکن است بعضى تجهیزات در دو خودرو متفاوت باشند.
 در صورت وجود هرگونه سوال درباره خودروى خود به کتابچه راهنماى مالک مراجعه

کنید یا با نمایندگى هاى مجاز خدمات پس از فروش بهمن تماس بگیرید.

تجهیزات جانبى، قطعات یدکى و وجود تغییرات در خودرو
 در صورت استفاده از قطعات غیراصلى یا تجهیزاتى که توسط خودروساز تایید نشده اند،

شبکه خدمات پس از فروش بهمن هیچگونه گارانتى را برعهده نمى گیرد .
 عالوه براین صدمات وارده به خودرو و نقص هاى عملکردى به دلیل استفاده از قطعات و

تجهیزات غیراصلى، تحت پوشش گارانتى نمى باشد.
تاثیر خودرو  دوام  و  ایمنى  کنترل،  روى  است  ممکن  خودرو  در  شده  انجام   تغییرات 
 بگذارد و حتى ممکن است مغایر با الزامات قانونى کشور باشد، ضمن اینکه آسیب ها و

نقص عملکردى حاصل از تغییر، تحت پوشش گارانتى نمى باشد.

دستورالعمل مرجع
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  پالك مشخصات و شماره شناسایى خودرو
داخل در  فلزى مشخصات خودرو،  نصب پالك   محل 

 کابین با پرچ نصب شده است.
 محل حک شماره شاسى VIN روى تیرك سمت راست

شاسى پشت چرخ جلو حک شده است.

شماره (VIN) خودرو
N5T6CA325-------
لطفاً شماره شاسى را با سند خود به دقت چک کنید.

شماره پالك موتور و بلوك سیلندر
 بر روى سمت راست بلوك سیلندر موتور حک شده

است.

سوخت

انتخاب سوخت
از سوخت دیزل(گازوییل) با استاندارد یورو4 و یورو5 استفاده نمایید.

مصرف سوخت
مصرف سوخت ویژه ترمزى بر اساس بند5 استاندارد 8361 مقدار198/85glkwh مى باشد.

سوخت گیرى
•  از ورود آب و گرد و غبار به باك جلوگیرى گردد.

•  بیرون کشیدن صافى باك ممنوع مى باشد.

 
 در صورتى که در موتور دیزلى از سوختى به جز سوخت توصیه شده استفاده شود
 یا از سوخت مخلوط گازوییل و الکل استفاده گردد ممکن است آتش سوزى یا انفجار

رخ دهد، لذا الزم است از نوع سوخت مصرفى اطمینان حاصل نمائید.
 استفاده از آتش براى گرم کردن سیستم سوخت رسانى(باك، لوله سوخت، صافى

سوخت، فیلتر سوخت، پمپ انژکتور سوخت) اکیداً ممنوع مى باشد.

فصل1 اطالعات مورد نیاز راننده
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(AdBlue) محلول ادبلو  

(AdBlue) اضافه کردن محلول ادبلو  
 نکته: هنگام افزودن محلول ادبلو مى بایست موتور خودرو خاموش

باشد.
 • به درجه سطح محلول ادبلو در صفحه کیلومتر شمار توجه
بالفاصله %15 رسید،  به  باشید، چنانچه سطح محلول   داشته 

محول اضافه نمایید.
 • براى جلوگیرى از ورود آلودگى به مخزن ادبلو، از قیف استفاده
نمایید و احتیاط نمایید که محلول ادبلو از مخزن آن سر ریز نکند.

 

بازدید خودرو
جهت افزایش طول عمر خودرو و عملکرد صحیح باید بازدید منظم انجام شود.

• بازدید قبل از حرکت
همیشه قبل از رانندگى موارد ایمنى خودرو را بررسى کنید.

• بازدید و نگهدارى منظم
انجام سرویس هاى دوره اى و منظم بر طبق کیلومتر یا مدت زمان کارکرد صورت گیرد، 
خودروهایى که در جاده هاى ناهموار حرکت مى کنند نیاز به بازدید و نگهدارى بیشترى 

دارند.
• پرکردن سوخت

هرگزتورى داخل مخزن سوخت را هنگام سوخت گیرى خارج نکنید.

فصل1 اطالعات مورد نیاز راننده

 

براى محافظت از پوست، هنگام اضافه نمودن محلول ادبلو از دستکش استفاده نمایید.
براى محافظت از چشمان از عینک محافظ استفاده نمایید. اگر بطور تصادفى محلول 

ادبلو وارد چشمان شما گردید، بالفاصله با آب فراوان شستشو نمایید.
بطرى ادبلو را همواره سرباال نگه دارید و مطمئن شوید که محلول به سیستم فاضالب 
یا جوى آب ریخته نشود. درصورت ریختن محلول ادبلو روى زمین، آن را در ظرف 

مخصوصى جمع کرده و زمین را با آب فراوان کامال شستشو دهید.
اگر محلول ادبلو بطور ناخواسته خورده شود، بالفاصله دهان خود را چند بار با آب تمیز، 

شستشو داده و مقدار زیادى آب بنوشید و فورا به مراکز درمانى مراجعه نمایید.
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•  بعد از تحویل خودرو نکات ذیل را به دقت مورد بررسى قرار دهید.
1- بررسى کنید اتصاالت محکم بسته شده باشد.

 2- خودرو فاقد صداى غیر عادى در هنگام کارکرد باشد.
3- کلیه قسمت هاى موتور و تسمه پروانه راچک کنید.

4- سطح روغن را در موتور و گیربکس، اکسل، مخزن روغن فرمان چک کنید.
5- قسمتهایى که باید روغنکارى شوند راچک کنید.

6- عملکرد ترمز و سیستم فرمان راچک کنید .
7- دستگاه هاى الکتریکى را چک کنید.

8- پدال کالچ را چک کنید.
9- باد الستیک را چک کنید.

10- کامل بودن جعبه ابزار را چک کنید.

دوره کارکرد خودرو
دوره اولیه کارکرد کشنده 2500km مى باشد.

الزامات در دوره اولیه کارکرد:
بار بدون  باید  کشنده  کارکرد،  اولیه   200kmدر  • 

استفاده شود.
 • تا 1500km وزن بار نباید از 70 درصد مقدار مجاز

بیشتر شود.
 •  مى توان بین 2500km-1500 کارکرد مقدار بار را
تا 90درصد مقدار مجازظرفیت بارگیرى افزایش داد.

 • در1000km اولیه، حداکثر دور موتور بایستى 1500r/min باشد و هرگونه عملکرد غیر
عادى ممنوع مى باشد.

 • درطول این دوره دماي مایع خنک کننده و فشار روغن بایستى در محدوده تعیین شده
(مندرج) باشد.

• میزان روغن را هر روز چک کنید زیرا که مصرف روغن موتوردر ماشین هاى جدید باال است.

 
پیش از سوخت گیرى، موتور را خاموش نموده و از روشن کردن سیگار و آتش 

اجتناب نمایید.

فصل1 اطالعات مورد نیاز راننده
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بایستى کارکرد خودرو  اولیه  دوره  بعد از  زیر   موارد 
درنظر گرفته شود:

 روغن و فیلتر روغن بایستى تعویض شود زیرا کیفیت
روغن در این دوره سریعاً کاهش مى یابد.

• تعویض روغن موتور و فیلتر آن
• تعویض فیلتر سوخت

• گریس کارى اتصاالت دسته دنده و بازدید روغن و اتصاالت گیربکس
• گریس کارى اکسل هاى خودرو

• بازدید روغن هیدرولیک فرمان و فیلتر آن
• اتصاالت لوله هاى ترمز را بررسى کنید.

• بسته بودن پیچ ها و اتصاالت لوله اگزوز را چک کنید.
• بست هاى مخزن سوخت را چک کنید.

هاى گاردان و فلنج ها در همه قسمت ها به ویژه کرپى فنرهاى تخت و پیچ   • اتصال پیچ 
گیربکس و همه پیچ هاى اتصاالت مکانیزم فرمان را به دقت چک کنید.

شود از قطعات اصلىFAW استفاده کنید و در صورت نیاز به تعویض قطعات  • توصیه مى 
به نمایندگى هاى مجاز خدمات پس از فروش بهمن مراجعه نمایید.

فصل1 اطالعات مورد نیاز راننده

 توصیه مى شود براى تعمیر و تعویض روغن به نمایندگى هاى مجاز خدمات پس 
از فروش بهمن مراجعه نمایید.

 لطفا جهت تعمیر و نگهدارى خودرو از مواد و مایعات معرفى شده در این کتابچه
استفاده نمایید.
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صفحه نمایشگر و چراغ هاى هشدار
1- دورسنج موتور
2- نشانگر سوخت

3- نشانگر فشار باد
4- نشانگر دماى آب موتور

5- کیلومترشمار
(LCD) 6- صفحه نمایش

7- المپ هاى راهنما و چراغ هاى هشدار دهنده
8- دکمه تنظیمات

9- دکمه تغییر در تنظیمات
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فصل2 صفحه نمایشگر و چراغ هاى هشدار

 
فشار باد ترمز در طول حرکت مى بایست بین 0.9MPa تا0.7  باشد.

 اگر فشار باد به کمتر از 0.55MPa برسد(چراغ اخطار سیستم ترمز روشن میشود)
خودرو را متوقف کنید و سریعاً مورد بررسى فرمایید.

سرعت سنج خودرو
سرعت خودرو را نشان مى دهد

(LCD) مسافت پیموده شده را روى صفحه نمایش 
نشان داده مى شود.

دورسنج موتور
موتور دارد که دور  را  بهترین عملکرد  موتور   زمانى 

بین 1100و1700دور در دقیقه باشد.
 اگر دور موتور به باالتر از2300 دور در دقیقه (محدوده
 قرمز رنگ) رسید این دور بیش از حد در زمان طوالنى

موجب آسیب رساندن به موتور خواهد شد.

نشانگر فشار باد
 •  فشار باد را در مخزن ها نشان مى دهد و در هنگام
حرکت باید فشار در محدوده بین 0.9MPa تا 0.7 باشد.

نشانگر فشارروغن
• نشانگر فشار روغن فشار روغنکارى در موتور را نشان مى دهد.
6MPa در هنگام رانندگى فشار روغن مى بایست بین2.5 و • 

باشد.
 • اگر نمودار فشار روغن پایین تر از1MPa باشد، بایستى خودرو را

متوقف کرد و فورا عیب آن را بررسى کرد.
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 هرگز پس از توقف خودرو موتور را بالفاصله خاموش نکنید در غیراینصورت درجه
حرارت موتور و بلوك سیلندر ناگهان باال خواهد رفت و در نتیجه موتور قفل مى کند.

نشانگر دماى مایع خنک کننده موتور
•  دماى آب داخل موتور را نشان مى دهد.

•  بعد از استارت زدن و در هنگام سرد بودن موتور
مى بایستى با دور پایین موتور گرم شود و بعد از اینکه 

دما به باالتر از 50C رسید حرکت کنید.
•  در طول حرکت خودرو درجه حرارت نرمال بایستى بین 95 تا 75 درجه سانتیگراد باشد.
 •  اگر درجه حرارت باالتر از 105 درجه سانتیگراد برسد چراغ اخطار موتور روشن مى شود
 بایستى خودرو را در یک جاى صاف پارك کنید و بگذارید موتور با دور پایین درجا کار

کند.
 •  زمانى که درجه حرارت موتور به حالت عادى برگشت موتور را خاموش کنید و موارد

زیر را بررسى کنید.
•  رادیاتور و اتصاالت آن را جهت هر گونه نشتى آب بررسى کنید.

•  میزان آب مخزن را چک کنید و اگر الزم بود به آن آب اضافه کنید.
•  بررسى کنید جلوى رادیاتور نگرفته باشد.

نشانگر میزان سوخت
میزان سوخت (گازوئیل) را در مخزن نشان مى دهد.

0: مخزن سوخت خالى است
1: مخزن سوخت پر است

 
 زمانى که درجه سوخت به ناحیه قرمز رنگ رسید مخزن را پر کنید، درغیر اینصورت
 ممکن است هوا داخل سیستم سوخت شود و سیستم قبل از استارت زدن نیاز به

هوا گیرى خواهد داشت.
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نشانگر شارژ باطرى
•  محدوده ولت سنج 0 تا 32 ولت است و ولتاژ عادى بین 24 تا 28 ولت مى باشد.

 •  ولتاژ پایین تر از 22 ولت و باالتر30 ولت نشان دهنده وجود مشکل در سیستم شارژ
دینام مى باشد و بایستى به موقع تعمیر شود.

صفحه نمایشگر
 صفحه نمایش اطالعات خودرو را همانند موارد ذیل

ارائه مى دهد:
 •  قسمت باال نوع مصرف سوخت و مسافت طى شده

را نشان مى دهد.
مدار فشار  مقادیر  کارى،  منوهاى  میانى  ناحیه    • 

ترمز ها و روغن موتور را نشان مى دهد.

 •  ناحیه پایینى مسافت پیموده شده کل و ولتاژ باطرى
را نشان مى دهد.

و  (8) دکمه  از  استفاده  با  نمایشگر  صفحه  روى    • 
 دکمه(9) مى توان تنظیماتى در میزان روشنایى  صفحه،

تغییر زبان، و عیب یابى موتور انجام داد.
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چراغ اخطار و نشانگرهاى آن
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1MPaهنگامى که چراغ روغن روشن مى شود و نمودار فشار روغن سنج پایین تر از 

باشد، باید از حرکت خوددارى نمود در غیر اینصورت موتور صدمه مى بیند.
 در هواى سرد اگر چراغ روغن براى چند ثانیه پس از روشن شدن موتور روشن بماند

بخاطر ویسکوزیته باالى روغن مى باشد و امرى طبیعى است.

چراغ اخطار فشار روغن
 هنگامى که سوئیچ روى ON قرار بگیرد، چراغ روغن روشن

مى شود اگر این چراغ در هنگام حرکت خودرو شروع به
چشمک زدن کرد، خودرو را در جاى امنى پارك و موارد زیر را بررسى فرمایید.

•  سطح روغن موتور را چک کنید و اگر الزم بود روغن اضافه کنید.
•  تمام قسمتهاى موتور را از لحاظ نشتى روغن بررسى کنید .

•  فیلتر روغن را بررسى و اگر گرفته باشد آن را فورا تعویض نمایید.
 •  اگرسطح روغن نرمال و هیچ نشتى روغن وجود نداشته باشد مى بایست عیبى در سیستم
 روغن کارى وجود داشته باشد به نزدیکترین نمایندگى مجاز خدمات پس از فروش بهمن

مراجعه نمایید.

چراغ نشانگر شار باطرى
 این چراغ نشان دهنده شارژ باطرى است. هنگامى که
 سوئیچ در حالت ON قرار میگیرد روشن مى شود و

پس از روشن شدن موتور خاموش مى شود.
 در زمانیکه خودرو در حال حرکت است چراغ شارژ روشن شود مى بایستى بى درنگ آنرا

پارك نموده و موارد زیر را بررسى کنید.
•  میزان کشش یا خرابى تسمه دینام را چک کنید.

•  فیوز شارژ مدار را (در داخل جعبه فیوز) چک کنید.
•  اتصاالت دینام را بررسى کنید.

 •  اگر سه آیتم باال عادى بوده، روشن بودن چراغ شارز باطرى نشانه وجود عیب در سیستم
 شارژ مى باشد باید به نزدیکترین نمایندگى مجاز خدمات پس از فروش بهمن مراجعه

 نمایید.
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چراغ هشدار خرابى در سیستم اگزوز
این چراغ هنگامى روشن مى شود که مشکلى در

 کنترل سیستم کنترل آالیندگى به وجود آید.

چراغ اخطار توقف
  اگر عیبى در سیستم خنک کننده، سیستم ترمز فشار
دهد رخ  موتور  دماى  میزان  و  کابین  برگشت   روغن، 
 خودرو را متوقف کرده و علت عیب را بررسى نمایید.

چراغ اخطار سیستم ترمز
هشدار چراغ  باشد   0.55MPaاز پایین تر  باد  فشار   اگر 
 روشن می شود. زمانیکه خودرو در حال حرکت است

بی درنگ آنرا متوقف کنید و مدار ترمز را چک کنید.

چراغ نشانگر سیستم کروز (کنترل ثابت کننده سرعت)
هنگامى که سیستم کروز کنترل توسط راننده استفاده شود،

این نشانگر روشن مى گردد.

چراغ اخطار سیستم باالبر کابین
وقتی که کابین راننده به سمت باال برمى گردد یا
بدرستی قفل نمى شود، این چراغ روشن مى شود.

 
 بعد از اینکه چراغ اخطار ترمز روشن شد میزان قدرت ترمز به طور آشکار کاهش مى یابد.

لذا خودرو را در این شرایط متوقف کنید.
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چراغ اخطار دماى مایع خنک کننده موتور
باال بیش از حد  موتور  مایع خنک کننده   •  زمانیکه دماى 
 باشد، چراغ اخطار روشن مى شود، در این هنگام بى درنگ

خودرو را متوقف کرده و آنرا مورد بررسى قرار دهید.

چراغ اخطار سطح مایع خنک کننده
 •  زمانى که سطح مایع خنک کننده موتور کافى نباشد این
 چراغ روشن مى شود. در این حالت خودرو را درجاى امن

متوقف کرده و آن را بررسى نمایید .
•  موتور را قبل از پایین آمدن دما خاموش نکنید.

•  نشتى آب رادیاتور و لوله ها را چک کنید .
 •  اگر آب رادیاتور نشتى دارد با نزدیکترین نمایندگى مجاز خدمات پس از فروش بهمن

تماس بگیرید.

ABS چراغ اخطار
 •  بعد از اینکه سوئیچ را روشن کردید، این چراغ روشن مى شود
 و سیستم به طور خودکار خود را چک مى کند. این المپ بعد

 از 3 ثانیه خاموش خواهد شد.
 •  اگر عیبى درECU وجود داشته و برطرف شده باشد، چراغ بعد از اینکه سرعت خودرو به
 7km/h رسید خاموش خواهد شد، اگر بعد از اینکه سرعت خودرو به 7km/h رسید چراغ
 خاموش نشد سیستم ABS ایراد دارد. اگر این نشانگر با رنگ قرمز روشن بماند، مشکل در

سیستم ABS خودرو وجود دارد.
ABS روشن بودن این چراغ (زرد رنگ) نشان دهنده خرابى در سیستم  •

ترمز تریلى است.

 
 تا زمانیکه دماى مایع خنک کننده پایین نیامده در مخزن ذخیره (انبساط) را باز
 نکنید. این درب را با گذاشتن پارچه روى آن به آرامى شل کنید تا فشار پشت آن
 تخلیه شود و سپس به طور کامل باز کنید چون در این حالت امکان سوختگى با آب

جوش وجود دارد.

فصل2 صفحه نمایشگر و چراغ هاى هشدار
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دسته راهنماى سمت چپ فرمان
 •  شامل سوئیچ هاى روشنایى، چراغ هاى جلو، چراغ هاى

راهنما و سوئیچ کروز کنترل مى باشد.
 •  براى خاموش کردن همه المپ ها دسته راهنماى

چپ را در موقعیت OFF قرار دهید.
 دکمه چرخان در دسته چپ را بچرخانید         چراغ هاى کوچک جلو و عقب و چراغ

پالك روشن مى شود.
 دکمه چرخان را دوباره بچرخانید        المپ جلو روشن خواهد شد.

کلید نور باال
 •  هر وقت دسته راهنماى چپ را باال ببرید نور باال جهت اخطار به خودروهاى جلویى فعال

 مى شود.
 •  دکمه چرخان را در           بچرخانید. دسته راهنما را باال ببرید، در این حالت چراغ نور
 باال روشن می شود و اگر دوباره به سمت باال ببرید، نور پایین فعال مى شود. انجام دوباره این

کار سبب مى شود که نور باال و پایین به صورت متناوب  فعال  شوند.
چراغ راهنما

•  زمانى که دسته راهنماى چپ در حالت میانى است چراغ هاى راهنما خاموش مى باشد.
•  هنگامى که دسته را به سمت باال بزنید، راهنماى سمت راست روشن مى شود.

•  زمانى که به سمت پایین زده شود راهنماى سمت چپ روشن مى شود.
شروع عملکرد کروز

 پدال کالچ و پدال ترمز را رها کرده ، اهرم ترمز اگزوز
 (اهرم سمت راست غربیلک فرمان) را در حالت خاموش
ON قرار دهید. سپس کلید اصلى کروز را در حالت 

قرار دهید.
تنظیم سرعت کروز

 پدال گاز را در سرعت مناسب نگهداشته ،کلید کنترل سرعت کروز(SET) را فشار داده و
 براي چند ثانیه نگه دارید و سپس رها کنید و در همین حال پدال گاز را رها کنید. سیستم

کروز فعال شده و سرعت خودرو همان سرعت تنظیم شده کروز است.

فصل3 سوئیچ ها، کلید ها و دسته ها
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 در هنگام استفاده از کروز، چنانچه پدال گاز فشرده شود سرعت خودرو به طور موقت
 افزایش می یابد . در صورت رهاکردن پدال گاز سرعت خودرو به حالت تنظیم شده

توسط کروز باز می گردد.

افزایش/ کاهش سرعت کروز
 کلید کنترل سرعت کروز(SET) را در حالت (+)/ (-) فشار داده و رها کنید. با هر بار فشار
 دادن و رها کردن کلید(+) سرعت خودرو به میزان 2km/h افزایش، و به همین ترتیب با

فشار دادن و رها کردن کلید (-) سرعت خودرو به میزان 2km/h کاهش می یابد.
 در صورت نگه داشتن کلید کنترل سرعت کروز (SET) در حالت (+)/ (-) براي مدت طوالنی،
 سیستم کروز به حالت تنظیم اولیه باز می گردد. در این حالت با رها کردن کلید کروز سرعت

خودرو همان سرعت اولیه هنگام قرار گرفتن در حالت کروز می باشد.

پایان عملکرد کروز
عملکرد کروز را مى توان توسط هر یک از روش هاى زیر غیر فعال کرد:

ON گرفتن پدال کالچ                           •  قرار دادن کلید ترمز اگزوز در حالت  •        
OFF گرفتن پدال ترمز                            •  قرار دادن کلید کروز در حالت  •                

  
 سیستم کروز تنها زمانى مى تواند مورد استفاده قرارگیرد که سرعت خودرو باالى
 53km/h باشد. حداکثر سرعت مجاز کروز105km/h است. بنابراین، هنگامى که سرعت
کاهش یافته و به کمتر از 30km/h برسد ، سیستم کروز به طور خودکار حذف می شود.

   

   
 هنگامیکه از کروز استفاده نمى شود، کلید کروز را در حالت OFF قرار دهید. در صورت
 قرارداشتن کلید کروز در حالت ON ممکن است این سیستم به طور ناگهانی فعال شود

که بسیار خطرناك خواهد بود.

26



28

فصل3 سوئیچ ها، کلید ها و دسته ها

 
 اگر سیستم کروز با استفاده از روش کلید خاموش شده باشد، براي فعال سازى مجدد

نیاز به استفاده از کلید کنترل سرعت کروز(SET) می باشد.

 در صورتیکه سیستم کروز با روشی غیر ازکلید کروز خاموش شده باشد (گرفتن پدال کالچ،
 گرفتن پدال ترمز، قرار دادن کلید ترمز اگزوز در حالت ON) ولی کلید کروز  همچنان در
 حالت ON باشد، چنانچه سرعت خودرو براي مدتی کوتاه باالي 30km/h برود سیستم کروز
دوباره فعال خواهد شد. در این حالت سرعت خودرو به آخرین حالت تنظیم شده باز می گردد.

تنظیم دور درجا
 وظیفه سیستم تنظیم دور درجا ، باال بردن دور آرام موتور خودرو (هنگامی که راننده پدال
 گاز را رها کرده) می باشد. این کار به دالیلی مانند: باال بردن دور موتور خودرو، باال بردن فشار

روغن موتور، باال بردن دماي آب و غیره انجام می شود.
شرایط الزم براي باال بردن دور درجا:

•  دور موتور بین 600 الی 1500 دور بر دقیقه باشد.
•  خودرو متوقف باشد.

•  کلید کروز براي این حالت تعریف شده باشد.
•  دور موتور در حالت طبیعی باشد.

مراحل تنظیم دستی دور درجاي موتور هنگامی که تمامی شرایط اولیه مهیا است:
 کلید کروز را از حالت OFF به حالت ON برده و به مدت یک ثانیه صبر کنید. سپس کلید
 ” RESUME “ را فشرده و براي مدت 3 ثانیه نگه دارید و سپس رهاکنید . در این حالت
سیستم تنظیم دستی دور درجاي موتور فعال بوده و دور موتور در حدود rpm 650 است.
 بوسیله کلید  (+) و (-) می توان مقدار دور موتور را می توان افزایش یا کاهش داد. با هر
 بار فشردن و رها کردن کلید (+) ، دور موتور به میزان 100rpm افزایش می یابد. همچنین

با هر بار فشردن و رها کردن کلید (-) ، دور موتور به میزانrpm 100 کاهش می یابد.
 تنظیم دستی دور درجاي موتور بین دورهاي 600rpm الی 1500rpm فعال بوده و با
1600 rpm کلید(+) و (-) قابل تنظیم است. درصورت باال رفتن دور موتور و رسیدن آن به 

                این سیستم از کار می افتد.
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 در طول این پروسه پدال گاز داراى عملکرد(فعال) است. به عنوان مثال: هنگامى که 
 دور درجاى اولیه650rpm است ولى حاال دور آرام تا900rpm افزایش یافته است

(این مقدار قابل ذخیره شدن نمى باشد).
  در صورت فشردن پدال گاز و رسیدن دور موتور بهrpm 1300 ، با رها کردن پدال
 گاز دور موتور بهrpm 900 باز می گردد. اما در صورت فشردن پدال گاز ورسیدن
تاrpm کاهش می یابد، با رها کردن پدال گاز دور موتور   ،1800 rpmدور موتور به 
 بنابراین، اگر دور موتور بیش ازrpm 1600 شود ، خودرو از حالت تنظیم دستی

دور آرام خارج خواهد شد.

 تنظیم مقدار دور درجا براي خودروهایی که مجهز به این برنامه مى باشد، قابل اجرا
است.

 براى ذخیره سازي مقدار دور درجاي جدید، دکمه ” RESUME “ را فشرده و به مدت 3 ثانیه
 نگهداشته وسپس آنرا رهاکنید و کلید روي دسته راهنماى سمت چپ فرمان را در حالت

"OFF" قرار دهید . در این حالت تنظیم دور آرام خاتمه یافته است.

دسته راهنماى سمت راست فرمان
 شامل کلیدهاى برف پاکن، کلید شیشه شور و

ترمزهاى موتور و اگزوز مى باشد.
کلید برف پاکن

برف پاك کن زمانی خاموش خواهد شد که کلید چرخان در دسته راست در وضعیت میانی
OFF باشد.

 کلید چرخان در دسته راهنماى راست را تا وضعیت OL چرخانید، برف پاکن در دور
 کم عمل میکند، کلید چرخان در دسته راهنماى راست را تا وضعیت HI چرخانید، برف

پاك کن در دور باال عمل می کند.
 کلید چرخان در دسته راهنماى راست را تا وضعیتINT بچرخانید، برف پاك کن به صورت

متناوب عمل خواهد کرد.
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 در صورتى که بیشتر از 02 ثانیه از شیشه شوى استفاده شود و یا موتور آن بدون
مایع شیشه شوى کار کند موتور خواهد سوخت.

قبل از اینکه مایع شستشو تمام شود مایع را به مخزن اضافه کنید.

 عملکرد مناسب این ترمزها پس از برداشتن کامل پا از روي پدال کالچ و پدال گاز
صورت مى گیرد.

از هر یک از آیتم هاي زیر استفاده کنید که ترمز موتور آزاد خواهد شد:
•  پدال گاز

•  پدال کالچ
ABS عملیات  •

کلید شیشه شوى
 •  دسته راهنما را به باال فشار دهید، مایع روي شیشه پاشیده می شود با رهاکردن دستگیره

این کار، پاشش متوقف خواهد شد.
 •  زمانیکه کلید برف پاك کن خاموش است، از شیشه شوى استفاده گردد برف پاك کن دو

مرتبه عمل مى کند.

کلید ترمز اگزوز و ترمز موتور
دسته راهنما را به سمت باال در وضعیت I قرار دهید

که فقط ترمز اگزوز عمل کند.
دسته را مجدد به سمت باال در وضعیت II قرار دهید
در نتیجه هم ترمز اگزوز و هم ترمز موتور کار میکند.

زمانی که ترمز اگزوز و ترمز موتور عمل می کند، المپ ترمز         روشن خواهد شد.

 اگر دسته راهنما را به سمت پایین در وضعیت OFF قرار دهید ترمز اگزوز و ترمز موتور
آزاد مى شود. چراغ ترمز       خاموش می شود.
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•  درهنگام استفاده از ترمز کمکى، دنده را خالص نکنید 
 •  در جاده هاى برفى و شرایط مه آلود با دقت سیستم ترمز کمکى استفاده کنید
این در  نشود  استفاده  سیستم  این  از  بار  فاقد  خودروهاى  براى  شرایط  این   در 
ترمز سیستم  فوراً  (لیز  خورد)  داد  دست  از  را  خود  پایدارى  خودرو  اگر   شرایط 

کمکى را خاموش کنید.

      

توجه به عملکرد ترمز اگزوز و ترمز موتور
 ترمز اگزوز و ترمز موتور در زمانی بهترین عملکرد را دارد که دور موتورrpm 1800 تا

rpm 2200 باشد.

 وقتی که دور موتور کمتر ازrpm 1800 باشد، اثر ترمز اگزوز و ترمز موتور ضعیف خواهد
بود. استفاده از آن پیشنهاد نمی شود.

 •  پیشنهاد: زمانی که از ترمز اگزوز و ترمز موتور استفاده می شود، سرعت و دور موتور را با
 دنده تغییر دهید تا سرعت دور موتور بهrpm 1800 تا rpm 2200 برسد. زیرا اینکار باعث

مى شود ترمز اگزوز و ترمز موتور عملکرد خوبى قرار داشته باشند.
ترمز موتور یک وسیله کمکی براي کامیون است و نمی تواند بعنوان ترمز اصلى بکار برد شود.

کلیدهاى عملکردى کامیون
آنها در وسط پنل قرار دارند.

1- کلید فالشر
 دکمه را فشار دهید، چراغ هاى راهنما در
دوباره را  آن  زند.  می  فلش  راست  و   چپ 
فشار دهید، هر دو چراغ خاموش خواهد شد.

2- دکمه چراغ مه شکن جلو
 از چراغ مه شکن در حالت مه آلودگی و هواي

ابري استفاده کنید.
دهید، فشار  را  جلو  مه شکن  چراغ   دکمه 
 المپ روشن می شود. دوباره آنرا فشار دهید

خاموش می شود.
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3- دکمه چراغ مه شکن عقب
به اخطار  براي  و  آلود  مه   از آن در هواي 

ماشین هاي پشتی استفاده کنید.
4- دکمه تغییر بوق

 زمانی که دکمه را به پایین فشار دهید بوق الکتریکى
فعال مى شود.

زمانی که دکمه را به باال فشار دهید بوق بادى بکار
می افتد.

5- دکمه برگشت کابین
سوئیچ را در حالت ACC قرارداده و آنرا فشار دهید.

 اکنون مى توانید از سیستم باالبر کابین به صورت برقى و دستى
استفاده کنید

6- دکمه کنترل نور
این دکمه سه دنده دارد. با تنظیم آن زاویه نور چراغهاى جلو تنظیم مى شود.

PTO 7- کلید
 هنگامى که این کلید فعال مى شودPTO فعال مى گردد و نشانگرPTO روى صفحه نمایشگر

روشن مى شود با خاموش کردن کلید غیر فعال مى شود و چراغ نشانگر خاموش مى شود.
8- کلید قفل بین محورها (جفت کن محورها)

 با فشردن آن سیستم قفل محورها خودرو فعال مى شود درمواجهه با شرایط بد جاده و گیر
 افتادن خودرو (هرز گردى یکى از محورها) از این سیستم استفاده شود پس از رها شدن از

این شرایط حتما سیستم قفل محور ها را خاموش کنید.
9- کلید قفل دیفرانسیل (مخصوص کامیون)

با فشردن آن سیستم قفل دیفرانسیل فعال مى گردد.
 •  در زمانى که خودرو در جایى گیر کرده باشد یا به سرعت (دور) یکسان در هر چرخ نیاز داشته

باشد قفل دیفرانسیل را فعال نمایید در این حالت دور دوچرخ محور عقب یکسان مى شود.
 •  اگر خودرو در جاده هاى هموار حرکت مى کند قفل دیفرانسیل را آزاد نمایید پا را از روى
 پدال گاز برداشته و پدال کالچ را به آرامى فشار دهید و دکمه را به حالت اولیه برگردانید قفل

دیفرانسیل آزاد خواهد شد.
•  حداکثر سرعت در این حالت 10کیلومتر بر ساعت و به صورت رانندگى در مسیر مستقیم است.

•  از این سیستم در مسافت هاى کوتاه استفاده مى گردد.
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کلیدهاى عملکردى کشنده
آنها در وسط پنل قرار دارند.

1- کلید فالشر
 دکمه را فشار دهید، چراغ هاى راهنما در چپ و

راست فلش می زند. آن را دوباره
فشار دهید، هر دو چراغ خاموش خواهد شد.

2- دکمه چراغ مه شکن جلو
 از چراغ مه شکن در حالت مه آلودگی و هواي

ابري استفاده کنید.
 دکمه چراغ مه شکن جلو را فشار دهید، المپ
 روشن می شود. دوباره آنرا فشار دهید خاموش

می شود.
3- دکمه چراغ مه شکن عقب

 از آن در هواي مه آلود و براي اخطار به ماشین هاي
پشتی استفاده کنید.

4- روشن کردن محوطه ریش
 دکمه را فشار دهید محوطه روشن مى شود. (براى

کار در شب)
5- دکمه تغییر بوق

بوق دهید  فشار  پایین  به  را  دکمه  که   زمانی 
الکتریکى فعال مى شود.

 زمانی که دکمه را به باال فشار دهید بوق بادى
بکار می افتد.

6- دکمه برگشت کابین
سوئیچ را در حالت ACC قرارداده و آنرا فشار دهید.
 اکنون مى توانید از سیستم باالبر کابین به صورت

برقى و دستى استفاده کنید
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7- کلید قفل دیفرانسیل (کشنده 2×4)
با فشردن آن سیستم قفل دیفرانسیل فعال مى گردد.

 • در زمانى که خودرو در جایى گیر کرده باشد یا به سرعت (دور) یکسان در هر چرخ نیاز داشته
باشد قفل دیفرانسیل را فعال نمایید در این حالت دور دوچرخ محور عقب یکسان مى شود.

 • اگر خودرو در جاده هاى هموار حرکت مى کند قفل دیفرانسیل را آزاد نمایید پا را از روى
 پدال گاز برداشته و پدال کالچ را به آرامى فشار دهید و دکمه را به حالت اولیه برگردانید قفل

دیفرانسیل آزاد خواهد شد.
 • حداکثر سرعت در این حالت 10کیلومتر بر ساعت و به صورت رانندگى در مسیر مستقیم

است.
• از این سیستم در مسافت هاى کوتاه استفاده مى گردد.

8- دکمه قفل بین محورها (جفت کن محورها)
 با فشردن آن سیستم قفل محورها خودرو فعال مى شود درمواجهه با شرایط بد جاده و گیر
 افتادن خودرو (هرز گردى یکى از محورها) از این سیستم استفاده شود پس از رها شدن از این

 شرایط حتما سیستم قفل محور ها را خاموش کنید
9- دکمه کنترل نور

این دکمه سه دنده دارد. با تنظیم آن زاویه نور چراغهاى جلو تنظیم مى شود.
ASR 10- دکمه

 یک کلید برگشتى است. زمانی که رانندگی در جاده یخی انجام می شود این دکمه را فشار
 دهید سیگنال الزم را براى سیستم کنترل در حالت یخ زدگى جاده ارسال مى کند آن را

دوباره فشار دهید غیر فعال مى شود.

کلید استارت
 یک کلید براي استارت زدن و باز کردن درب و مخزن سوخت

استفاده می شود.
قفل LOCK : خاموش بودن سیستم برق

 ACC : چرخاندن کلید به حالت ACC براي استفاده از ضبط
و فندك خودرو

ON : چرخش در جهت عقربه هاي ساعت براي فعال کردن سیستم الکتریکى

 S : کلید را به طرف دکمه بچرخانید موتور استارت خواهد خورد با رهاکردن این کلید، بصورت
خودکار به حالت ON بر می گردد.
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• در پایین قسمت میانی پنل قرار دارد.
• کاور را برگردانید تا فندك را پیدا کنید.

• فندك را فشار دهید. زمانی که داغ شود فندك به بیرون می پرد.
• فندك را بکشید و آن را می توانید استفاده کنید.

دستگیره قفل کن غربیلک فرمان
دستگیره قفل کن در بلوك فرمان قرار دارد.

 دکمه آزاد شدن را فشار دهید و دستگیره قفل کن
 را بیرون بکشید. غربیک فرمان را می توانید تنظیم

کنید.
پایین و  باال  سمت  به  می تواند  فرمان  غربیلک   • 
 حرکت دهید و یا به جلو و عقب بچرخانید. محدوده
چرخش براي  و   68mm رفتن  پایین  و  باال   این 

78mm است .

به سمت داخل را  تنظیم دستگیره، قفل  از   پس 
تا دکمه باعث آزاد  جهت قفل شدن فشار دهید 

شدن قفل شود.

اهرم ترمز دستى (کامیون)
• این اهرم پشت دستگیره تعویض دنده قرار دارد.

 در زمان توقف خودرو اهرم ترمزدستى را به سمت
عقب کشیده تا قفل شود.

 • زمانی که ترمز دستى را آزاد می کنید آنرا بلند کنید
و به سمت جلو قرار دهید.

 • در حالت اضطراري ، مى توان از ترمز دستى بصورت
 ترمز اضطراري استفاده شود، ولی زمان استفاده از

ترمزدستى نبایستى طوالنی باشد.
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 لطفاً قبل از آزاد کردن ترمز دستى اطمینان حاصل کنید فشار باد 0.55MPa اگر خودرو
 براى مدت طوالنى پارك و خاموش باشد و یا فشار باد به زیر 0.5MPa باشد قبل از آزاد

0.7MPa کردن ترمز دستى لطفا بررسى کنید فشار باد به 
رسیده باشد

اهرم ترمز دستى (کشنده)
 • در زمان توقف خودرو اهرم ترمزدستى را به سمت
 پایین کشیده تا قفل شود. زمانى که ترمز دستى را
 آزاد مى کنید آنرا بلند کنید و به سمت جلو قرار

دهید.
 • در حالت اضطراري ، مى توان از ترمز دستى به
زمان ولى  شود،  استفاده  اضطراري  ترمز   عنوان 

استفاده از ترمزدستى نبایستى طوالنى باشد.

اهرم ترمز دستى تریلى
کنار و  رود  مى  بکار  تریلى  ترمز  کنترل   براى 

ترمزدستى کشنده و سمت راست آن قرار دارد.
 • هنگامى که کشنده در سرازیرى یا شرایط مشابه
 در حال حرکت مى باشد از این ترمز جهت کنترل
تریلى و عدم برخورد آن به کشنده استفاده کنید.
 نیروى ترمز دستیبا زاویه اهرم ترمز دستى رابط
 مستقیم دارد. از ترمز تریلى به جاى ترمز دستى

کشنده استفاده نکنید.
 نمودار تعویض دنده گیربکسZF به صورت دیاگرام

روبرو است.
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بازو بسته کردن درب خودرو
نحوه انجام کار بیرون از کابین

 • پس از باز کردن قفل درب دستگیره را به بیرون بکشید
حاال درب را می توانید باز کنید.

 این کلید را می توان براي قفل کردن درب از خارج اتاق
استفاده کرد.

نحوه انجام کار داخل کابین
• درب را ببندید و دکمه قفل را به پایین فشار دهید . بنابراین درب را می توانید قفل کنید.
 • دکمه قفل را به باال بکشید. دستگیره میانی را بکشید و درب را فشار دهید. درب را

می توانید باز کنید.

کلید شیشه باالبر اتوماتیک
 • با استفاده از این کلیدها مى توانید شیشه هاى

باالبر را از طرف راننده کنترل کنید.
• دکمه راست براي درب راست بکار می رود.

عملکرد قفل باك سوخت
 • درپوش روى باك را کنار بزنید تا قفل باك نمایان شود. کلید را وارد قفل کرده و
 درپوش باك سوخت را با دست بکشید. کلید را خالف عقربه هاي ساعت تا 90 درجه
 بچرخانید. سپس درپوش باك سوخت را خالف عقربه هاي ساعت حدود 120 درجه

بچرخانید. بنابراین می توانید آنرا قفل کنید.
را در جهت عقربه باك سوخت   • درپوش 

 ساعت حدود 120درجه بچرخانید.
 پس از سفت کردن آن، درپوش باك سوخت
90درجه عقربه  جهت  در  و  دارید  نگه   را 
 بچرخانید، سپس آنرا می توانید قفل کنید
قفل روي  را  غبار  و  گرد  عایق  درپوش   و 

بکشید.
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صندلی راننده و کمربند ایمنی
صندلی راننده

کارکردهاى آن به شرح زیر است:
 • تنظیم زاویه کفى صندلى

• تنظیم ارتفاع صندلی
• تنظیم پشتى صندلی

• تخلیه سریع باد صندلى
• تنظیم کمک فنر کفى صندلى
تنظیم صندلی به جلو و عقب

 • زمانی که مى خواهید وضعیت صندلی را  تنظیم
 مى کنید دستگیره تنظیم را به باال بکشید و صندلی
سپس بکشید  مناسب  حالت  به  خود  وزن  با   را 

دستگیره صندلی را آزاد کنید.

تنظیم زاویه کفى صندلى
تنظیم را  زمانی که مى خواهید کفى صندلى   • 
 کنید دسته تنظیم را به باال و پایین بکشید و با
 استفاده از وزن بدن خود زاویه کفى را تنظیم کنید

سپس دسته را رها کنید و کفى را قفل کنید.

تنظیم ارتفاع صندلی
را صندلى  کفى  ارتفاع  خواهید  مى  که  زمانى   • 
 تنظیم کنید دسته را رو به باال تنظیم کنید. کف
 صندلى باال و پایین مى رود بنابراین ارتفاع صندلى

 به صورت اتوماتیک تنظیم مى شود.

تنظیم پشتی صندلی
 • دستگیره را به جلو بکشید و پشتی صندلی را مى
 توان به زاویه دلخواه از طریق وزن خودتان تنظیم
 کنید. سپس دستگیره را ول کرده و صندلی را قفل

کنید .
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تخلیه سریع باد صندلى
 دستگیره را براي تخلیه باد فشار دهید. زمانی
 که ماشین متوقف است راننده میتواند با این
 دکمه باد صندلى را خالى کند تا بتواند به
که زمانی  و  شود.  پیاده  خودرو  از   راحتى 
 دوباره ماشین حرکت مى کند راننده میتواند
 دستگیره ارتفاع صندلی را براي بلندکردن تا

ارتفاع مطلوب تنظیم کند.

تنظیم کمک فنر کفى صندلى
 • دستگیره را به باال و پایین جهت تنظیک

کمک فنر تنظیم کنید.
دستگیره را براي افزایش راحتى فشار دهید.
براي را  دستگیره  ناهموار  جاده هاي  در   • 
 افزایش راحتى جهت کاهش ارتعاش  صندلی

فشار دهید.

کمربند ایمنی

سفت کردن کمربند ایمنی
 • براحتی روي صندلی به پشتى تکیه بزنید. انتهاي آن را بکشید و به محل قفل آن وصل

کنید تا صداي این اتصال شنیده شود.

 کمربند ایمنی رانندگان را برابر آسیب دیدگى محافظت مى کند لذا به منظور رعایت
اصل اول ایمنی، زمان رانندگی کمربند ایمنی را ببندید .
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آزاد کردن کمربند ایمنی
• دکمه قرمز را فشار دهید، کمربند خودش جمع می شود.

 زمانی که کمربند را سفت میکنید مطمئن شوید
 که  پیچ نخورده است . پیچ خوردگی کمربند منجر
 به فشار بیشتر به بدن راننده می شود . لذا خطرناك

خواهد بود.

 کمربند ایمنی بایستی با سطح ران تنظیم شود نه کمر، سپس کمربند را از باالي شانه
تا سفت شدن کمربند بکشید.
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تهویه داخل کابین
 • با گردش فن هواى تازه وارد کابین مى شود،
را بیرون  از  هوا  ورود  یا  هوا  داخلى   گردش 

تنظیم کنید.
 • جهت وزش هوا را با تنظیم پره هاي عمودي

و افقی را تغییر دهید.
 • دکمه چرخشى را براي تنظیم میزان هوا و
 یا مسدود ساختن جریان هواى خودرو تغییر

دهید.

عملکرد تهویه مطبوع اتوماتیک
 • دکمه چرخان تنظیم حرارت در داخل کابین (-) (+) را یک بار بچرخانید، دماي هواى یک

درجه سانتیگراد (کاهش) (افزایش) می یابد.

1- دکمه تنظیم حرارت در داخل اتاق
2- نشانگر درجه حرارت و حجم و شرایط هوا

3- دکمه کنترل حجم هوا (شدت فن)
4- دکمه کنترل اتوماتیک

5- دکمه خاموش کردن سیستم
6- دکمه انتخاب دریچه وزش باد

7- کلید کولر
8- دکمه تغییر هوا براي داخل و بیرون

9- دکمه بخار زدا
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نشانگر درجه حرارت ،وضعیت و مقدار هوا
• نشانگر حرارت

 *وقتی درجه حرارت را تنظیم می کنید بعد از اینکه تنظیم دما متوقف شد بعد از 5 ثانیه
HI یعنی دما در حال کاهش یافتن و LO .درجه حرارت داخل کابین نشان داده خواهد شد 

یعنی دما در حال افزایش یافتن است.
• نشانگر وضعیت

 کلمهAuto یعنی اینکه کنترل اتوماتیک است، در غیر اینصورت یعنی اینکه عملکرد
دستی انجام می شود .

         این عالمت یعنی اینکه سیستم در حالت خنک کننده و کمپرسور درحال عملکرد
می باشد . اگر این عالمت نشان داده نشود یعنی اینکه کمپرسور عمل نمی کند.

        این عالمت سطح حجم هواي ورودى به کابین را نشان می دهد. هرخط به معناي
یک سطح است و بزرگترین سطح ، سطح 9 می باشد.

دستورالعمل استفاده
استفاده از سیستم با کنترل دستی بهتر از اتوماتیک است.

کنترل اتوماتیک
• کلیدAuto را فشار دهید، سیستم بصورت اتوماتیک عمل می کند.

 • وقتی دماي داخلی یک درجه سانتیگراد بیشتر از دماى تنظیم شده باشد کمپرسور
روشن خواهد شد و عمل سرد سازي شروع می شود.

 • وقتی دماي داخل کابین یک درجه کمتر از دماي تنظیم شده باشد کمپرسور متوقف
می شود. عمل سردسازي متوقف می شود.

 • سیستم کنترل می تواند میزان هوا را بر اساس دماي متفاوت داخلی تنظیم کند و به
 این ترتیب دما را تنظیم کند. وضعیت هواي خروجی با فشار دادن دکمه انتقال قابل

تنظیم است.

 • بعد از فشار دادن دکمه هايA/C ،کنترل حجم یا درجه تنظیم دماي LO و HI سیستم
به حالتAuto برمی گردد.



کنترل دستى
 • وقتى دماى داخل کابین 3درجه سانتى گراد پائین تر از دماى تنظیم شده باشد سیستم
 تهویه در حالت گرما دهى قرار مى گیرد. وقتی دماي داخل کابین3 درجه سانتیگراد بیشتر
 از دماى تنظیم شده باشد سیستم تهویه در حالت سرما دهی قرار می گیرد. در همین زمان

کلید کولر را فشار دهید و سیستم سرمایش شروع به کار می کند.
 • وقتی دماي داخلی یک درجه سانتیگراد پایین تر از دماى تنظیم شده برسد عملکرد
 کمپرسور متوقف می شود. حجم هواي کمپرسور در سطح اولیه خود نگه داشته می شود.
 وقتی دماي داخل کابین یک درجه سانتیگراد باالتراز دماى تنظیم شده برسد کمپرسور

شروع به کار می کند.
 • با فشار دکمه شدت هوا می توان شدت

هواي فن را کنترل نمود.

برطرف کردن بخار شیشه
 دکمه         را فشار دهید، سیستم در حالت گرمایش قرار می گیرد. هوا به شیشه جلو
 برخورد مى کند. شدت هوا به باالترین حد خود افزایش می یابد. (در این زمان، مقدار هوا

به صورت دستی قابل کنترل می باشد.)
• دکمه هوا را فشار دهید تا در حالت بخار زدا قرار گیرد.

جهت از بین بردن بخار شیشه دماى مایع خنک کننده موتور بایستى باالي60o باشد.
 • زمانی که خودرو با سرعت پائین و بار زیاد به صورت طوالنى حرکت مى کند، از سیستم

کولر استفاده نکنید تا دماى آب موتور باال نرود.
 • زمان پارك نمودن خودرو، کلید کولر را OFF کنید و دکمه گردش هواى داخل قرار

دهید تا گرد و غبار وارد کابین نشود.
• وقتی موتور درجا کار می کند هواي تهویه مطبوع تا 30دقیقه بیشتر قابل استفاده نمی باشد.
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 • وقتی بخار شیشه جلو در حال از بین رفتن است دکمه گردش هواى بیرون را

فشار دهید.
 • وقتی باران سنگین می بارد و یا هوا غبار آلوده می باشد، دکمه گردش هواى داخل

را فشار دهید.
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 • براي جلوگیري از ورود گردوغبار به داخل موتور و طول عمر موتور، نگهداري متناوب
فیلتر هوا ضروري می باشد. بعد از هر 500کیلومتر فیلتر هوا را باد بگیرید. (مطابق جدول)
 • اگر از سیستم خنک کننده در حالت گردش هواي داخل، به مدت طوالنى استفاده کردید

گردش هوا را در حالت بیرون از کابین قرار داده تا هواى تازه وارد کابین شود.

ثبت کننده مسیر (تاخوگراف)
 ثبت کننده مسیر، یک وسیله برقی دیجیتالی است که براي ضبط و ثبت سرعت ، زمان ،
 مسافت و دیگر شرایط مربوط به رانندگی بکار می رود و امکان چاپ آنها را بر روى دیسکت

کاغذى نیز دارد.

فصل5 مجموعه تهویه مطبوع (کولر)
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عملکرد باالبرنده کابین

بلندکردن کابین
 • اهرم باالبرنده کابین را به سمت باال بکشید و کلید را فشار
 دهید. کابین تا باالترین حد خود بلند می شود و در نهایت هیچ

حرکت دیگرى نخواهد کرد.
تا حرکت سیلندر قرار دهید  در وضعیت خالص  را  کلید   • 
 متوقف  شود. در این حالت مى توانید اتاق در هر وضعیتی ثابت

نگه دارید.

 • قبل از رانندگی مطمئن شوید که وضعیت اهرم باالبرنده کابین روي پمپ روغن
قرار گرفته باشد.

 • وقتی روغن را شارژ می کنید از ورود هرگونه آلودگى و اجسام خارجى به داخل
مخزن جلوگیرى کنید.

• روغن مورد استفاده باید از نوع روغن هیدرولیکATF 10 توصیه شده باشد.
 • قبل از شستن خودرو ، دقت کنید تا لوله هاي روغن و راه هاي مسیر روغن آسیب

ندیده باشد. هیچ آبی هم وارد مسیر روغن نشده باشد.
 • پمپ برقی نباید به صورت متوالى بیش از 5 بار مورد استفاده قرار گیرد. (اگرچه
در داخل موتور محافظی وجود دارد که در اثر گرماي زیاد موتور را از کار مى اندازد)

نکته

 • قبل از بلندکردن کابین، خودرو را در یک سطح صاف پارك نموده و روي دنده
خالص بگذارید، ترمز دستی را بکشید و درها و پنل داشبورد را بررسی نمایید.

• سوئیچ را بازکنید و دکمه برگشت کابین را فشار دهید.
 • در طی بلند نمودن و پا یین آوردن کابین مراقب باشید کسی در جلو یا پشت

کابین راننده نباشد.
 • کابین را تا باال ترین حد بلند کنید و تا زمانی که کابین در باالترین حد قرار نگرفت

موتور را روشن نکنید و یا کار دیگري انجام ندهید.
 • وقتی کابین را پایین مى آوردید مطمئن شوید که به درستی قفل شده است. زمانی

که چراغ باالرفتن کابین خاموش شد، می توانید رانندگی کنید.
• زمان رانندگی، باالبرنده کابین باید در وضعیت پایین آوردن باشد.

هشدار
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 • در عملکرد باالبرنده کابین باید به عالئم موجود روي پمپ روغن دستی/ برقی
توجه شود.

 • وقتی اتاق را باال کشیدید پین ایمنی را بچرخانید و در سوراخ قفل قرار دهید تا
میله پایه ثابت شود.

نکته

 • در صورتیکه شارژ باتري کم است و یا پمپ الکتریکى قابل استفاده نباشد، از پمپ
دستی براي باال بردن اتاق استفاده نمایید.

نکته

پایین آوردن کابین
پایین را در جهت  باالبرنده کابین   اهرم 

 قرار دهید و کلید را فشار دهید.
 وقتی اتاق به پایین ترین حد خود برسد
زبانه موجود در قفل هیدرولیکى به طور

 محکم وارد چفت می شود. کلید را رها کرده حرکت سیلندر متوقف می شود.

باال بردن و پایین آوردن اتاق به صورت دستی
 اهرم باالبرنده کابین را در حالت باال یا پایین قرار
 دهید بکس رابط، را روى شفت باالبرنده کابین قرار
 داده و به وسیله اهرمى آن را به سمت باال و پایین

حرکت دهید.

آیینه دید عقب و آیینه دید پایین
 آیینه دید عقب و دید پایین به صورت دستی قابل
 تنظیم است و زاویه آن را به دلخواه می توان تنظیم

کرد. آیینه را به طور مستمر تمیز نگه دارید.
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آیینه دید عقب بیرونى (برقی)
 این آیینه به دو صورت تنظیم می شود:

 داراى تنظیم دید است و گرمکن هم دارد. دکمه
 کنترل برقى آیینه دید عقب در کنار راننده قرار

دارد.

آفتابگیر
 آفتابگیر جلویی در جلوي کابین قرار دارد و جهت
تنظیم قابل  دلخواه  به  آفتاب  نور  از   جلوگیري 
طرف دو  در  جانبی  آفتابگیر  قسمت   می باشد. 

کابین قرار دارد و به دلخواه قابل تنظیم است.

بازکردن جلو پنجره جلویى
دستگیره می کنید،  باز  را  بیرونی  صفحه   وقتی 
شکل در  که  همانطور  بکشید.  را  کابین   داخل 
 نشان داده شده است، با این عمل مى توان قفل آن
 را باز کرد. صفحه بیرونی را برگردانید. این صفحه
 با اهرم تکیه گاه فنر و به طور خودکار باز می شود.

(شکل مقابل)
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عملکرد پالك خودرو و قالب بکسل
 پیچ ثابت کننده روي صفحه پالك خودرو را باز کنید.
 پالك خودرو را باز کنید تا بتوانید از قالب بکسل

استفاده کنید.

قالب بکسل عقب (مخصوص کامیون)
 پین از داخل قالب در آورده و سیم بکسل را داخل

آن قرار داده و پین را در جاى خود قرار دهید.
 صفحه پاك را در جاى خود قرار داده و با پیچ آنرا

سفت کنید.

باز نمودن تایر زاپاس (مخصوص کامیون)
 براى بازنمودن چرخ زاپاس از آچار مخصوص آن
را آن  ساعت  عقربه  برخالف  و  کنید   استفاده 

بچرخانید تا تایر روى زمین قرار گیرد.

بستن تایر زاپاس (مخصوص کامیون)
ساعت عقربه  درجهت  مخصوص  آچار  بوسیله  و  دهید  قرار  چرخ  داخل  را   نگه دارنده 
میله هاى کمکى به  تایر  اتصال  از  . پس  هدایت شود  باال  به سمت  تایر  تا   بچرخانید 
براى نیاز  انتهاى آن برسد گشتاور مورد  به  تا  ادامه دهید  به چرخش آچار   همچنان 

محکم کردن 100 تا 110 نیوتن است.

عملکرد پالك خودرو و قالب بکسل (کشنده)
 پیچ ثابت کننده روي صفحه پالك خودرو را باز کنید.
 پالك خودرو را باز کنید تا بتوانید از قالب بکسل
 استفاده کنید. صفحه پالك را در جاى خود قرار

داده و با پیچ آنرا سفت کنید.



رانندگی صحیح
استارت زدن عادى موتور

 اقدامات الزم قبل از استارت موتور
• اهرم ترمز دستی در وضعیت پارك قرار گرفته باشد.

• دنده در وضعیت خالص باشد.
 • سوئیچ را در وضعیت ON قرار داده و عالئم را چک کنید. هنگامى که دما زیر صفر است
 سیستم گرمکن موتور عمل مى کند و چراغ گرمکن روى صفحه نمایشگر روشن مى شود. تا

قبل از خاموش شدن این چراغ استارت نزنید.
 • پدال کالچ را فشار داده و سوئیچ را در حالت S قرار دهید و استارت بزنید سوئیچ را رها

کنید و بگذارید به حالت ON برگردد.
• وقتی موتور روشن شد پدال کالچ را آهسته رها کنید.

• بعد از استارت فشار روغن، دماي ضد یخ و هشدار شارژ باتري را چک کنید.

پیش گرمکن موتور
• وقتی هوا زیر صفر درجه سانتیگراد باشد موتور پس از گرم شدن شروع به استارت می کند.
 • زمان شروع گرم شدن موتور نشانگرهاي              روشن می شوند با باالرفتن فشار روغن

و باد نشانگرهاي                 خاموش می شوند .
 • الزامات اولیه حرکت اینست که وقتی فشار باد0.55Mpa و فشار روغن به 0.1Mpa و دماى

موتور به باالي 50 درجه سانتیگراد رسیده باشد.
 • گرچه در این موقع نشانگر ترمز دستی      به شما هشدار می دهد تا قبل از حرکت

ترمزدستى را خالص نمایید.
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 • زمان استارت زدن، جهت جلوگیري از باال رفتن ناگهانی فشار روغن، به پدال گاز
 فشار وارد نکنید. روغن با فشار باال نمی تواند به سطوح قطعات داخلى برسد . بیش
 از 5 تا 8 ثانیه استارت نزنید. زمان بین دو استارت کمتر از یک دقیقه نباشد. اگر
 استارت براي سومین بار عمل نکرد لوله هاي سوخت و جریان برق را بررسی کنید

و ببینید که ترمز اگزوز خالص شده یا خیر.
 • جهت کاهش خرابى توربو شارژر بعد از استارت اجازه دهید موتور 3 تا 5 دقیقه

درجا کار کند.

هشدار
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 رانندگی
 حرکت اولیه زمانی انجام شود که موتور به درستی کار کند و نشانگرها و چراغهاي هشدار

نرمال باشند .
• زمان حرکت ترمزدستی را در وضعیت خالص بگذارید.

• حین رانندگی دقت کنید دماي موتور بین 95 - 75 درجه سانتیگراد باشد.
 • فشار روغن موتور را بررسی کنید . وقتی موتور به طور منظم عمل می کند فشار باید بین

0.25Mpa تا0.6Mpa باشد و گرنه خودرو بایستی متوقف شود تا قطعات آسیب نبیند.

مواردي که در فصل زمستان باید رعایت نمود

مواردي که در فصل زمستان باید رعایت نمود
روغن موتور: بر طبق دماي محیط و زمان مناسب  • 
 روغن موتور مناسب بکار ببرید. وقتی دماي هوا پایین تر از
 10 درجه سانتیگراد می باشد زمان تعویض روغن موتور

کوتاه می شود.
 • ضد یخ: بر طبق دماي محیط از ضدیخ هاى که
 طول عمر زیاد دارند و مناسب فصل سرما می باشند

استفاده کنید.

رانندگی در سراشیبی
ترمز بایستی  رانندگی طوالنی مدت در سراشیبی  در   • 
 کمکى موتور بکار  رود و اهرم دنده را مانند سرباالیى رفتن
ترمز از  باشد  کم  موتور  ترمز  نیروي  اگر  کنید.   تعویض 

کشنده استفاده کنید.
• جهت کاهش گرماى لنت ها، قبل از رانندگی در سرپایینی سرعت را کاهش دهید.

• زمان باال رفتن از سراشیبی اگر سرعت کاهش پیدا کرد یکباره دنده را تعویض کنید.

• ازحرکت سریع و سرعت باال و ترمز ناگهانى بایستی پرهیز نمود.
 • حین رانندگی پا را روي پدال کالچ نگذارید . بعد از تعویض دنده هم پا را از روي

پدال کالچ بردارید.
• بعد از توقف کامل کشنده از دنده عقب استفاده کنید.

هشدار
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پارك نمودن
 • زمان متوقف نمودن خودرو، پا را ازپدال

گاز بردارید تا سرعت خودرو کاهش یابد.
• با نیروي یکسان ترمز را بکار ببرید. بعد از

 متوقف نمودن کامیون پدال کالج را فشار داده و دنده را در وضعیت خالص بگذارید.
• ترمزدستی را جهت ترمز به عقب بکشید.

 • مدتى بگذارید موتور درجا کار کند.
• کلید استارت را خاموش کنید.

رانندگی با صرفه جویى اقتصادي
 • رانندگی با سرعت باال و با دنده سنگین باعث باال رفتن

مصرف سوخت می شود.
 • با سرعت و شتاب ناگهانی رانندگى نکنید چرا که مصرف

سوخت افزایش می یابد.

زمان رانندگی در سر پایینی، با موتوري که خاموش است و یا با دنده خالص حرکت نکنید.
هشدار

 • وقتی تریلی در پیچ و یا سرپایینی و جاده یخبندان مى باشد از ترمز سریع و
تعویض دنده خودداري کنید در غیر اینصورت باعث آسیب جدي کشنده می شود.

هشدار

 • در سراشیبی پارك نکنید. در صورت لزوم تکه هاي چوب را زیر چرخ هاي کامیون
قرار دهید.

 • زمان رانندگی دماي لوله هاي اگزوز بسیار باال خواهد بود. بنابراین از پارك نمودن
خودرو در کنار مواد آتش زا و یا علف خشک خودداري نمائید.

 • بعد از پارك نمودن خودرو موتور بایستی مدت کوتاهی درجا کار کند تا سوپرشارژ
خنک شود. وگرنه سوپر شارژ به علت دماي باال آسیب خواهد دید.

هشدار
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 • در حین رانندگی دماي ضد یخ بایستی به صورت
 نرمال باشد . قبل از رانندگی در فصل زمستان موتور
 را گرم کنید . اگر دماي موتور بسیار پایین باشد
 مصرف سوخت باال می رود و طول عمر موتور کوتاه
 خواهد شد. گرم کردن زیاد موتور هم باعث باال رفتن

 مصرف سوخت می شود.
 • کم باد بودن تایر ها باعث باال رفتن مصرف سوخت می شود بنابراین طول عمر تایر ها

کاهش می یابد.
 • زمان کم کردن سرعت در سرازیرى، ابتدا از ترمز کمکى (اگزوز موتور) جهت کاهش

سرعت خودرو استفاده کنید.
 • روغن مناسب با دانسیته مناسب جهت روغن کاري موتور بکار ببرید . چرا که طول عمر

موتور را افزایش می دهد.
• رانندگى با سرعت مناسب باعث کاهش مصرف سوخت و افزایش طول عمر تایر ها می شود.
 • هرازگاهی بررسی کنید آیا چرخها تنظیم می باشند یا خیر؛ تنظیم نبودن زاویه چرخ ها

باعث باالرفتن مصرف سوخت و کاهش طول عمر الستیک ها می شود.
 

شیوه هاي اتصال تریلى (کشنده)
 • جهت اتصال یدك کش کشنده بایستی در جاي مسطح این عمل انجام پذیرد. ترمز دستی

را به آرامی بکشید.
زمان اتصال به تریلی به موارد ذیل توجه کنید :

• یدك کش را طوري قرار دهید تا کشنده با آن در یک راستا قرار بگیرد.
 • فاصله زیر تریلر تا پنجمین چرخ (صفحه ریش) مرکزي تقریبا10ًتا 15 میلیمتر باشد. آن

را تنظیم کنید.
 قست خارجی دستگیره چرخ پنجم (صفحه ریش) را بکشید تا قالب باز شود. سپس به

آرامی تریلی را به عقب بکشانید و به کشنده اتصال دهید.
• موتور را خاموش کرده و دنده را در حالت خالص قرار دهید.

• مطمئن شوید که پین کشنده در قسمت بازشدن قالب قرار دارد.
• بررسی کنید که فاصله اي بین سطح صفحه ریش و سطح پایه تریلر وجود نداشته باشد.

• لوله باد وکابل برق تریلی و کشنده را وصل کنید.

فصل7 رانندگى مناسب
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 بازکردن تریلى
 • تریلی و یدك کش بایستی بر روي سطح صاف و در یک

راستا باشد.
اهرم دستی را به آرامی بکشید و دسته ترمز دستی  • 

یدك کش را بکشید .
• تکه هاي چوب زیر چرخ قرار دهید تا سر نخورد.

• زیر تریلى را نسبت به زمین بلند کنید.
 • حداقل فاصله صفحه ریش خودرو باید10تا 15 میلیمتر

پایین تر از صفحه نگهدارنده میل ریش تریلر باشد.
• خطوط باد و جریان برق را قطع کنید.

• کشنده را به آرامی به جلو بکشید تا از تریلى جدا شود.

 بعد از اتصال بالفاصله رانندگی نکنید. ابتدا بررسی کنید یدك کش خوب قفل شده باشد و
 هیچ فاصله اي بین قسمت باالیی بلوك چرخ پنجم (صفحه ریش) و سطح پایه وجود

نداشته باشد. وگرنه به علت باز شدن کشنده تصادف جدي روي خواهد داد.

هشدار
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 مشترى گرامى در صورتیکه خودرو شما نیاز به بکسل
 دارد، مى بایست ابتدا میل گاردان به صورت کامل از
 هر دوطرف(دیفرانسیل و گیربکس) جدا کرده و پس
 از مهار آن با هماهنگى واحد خدمات پس از فروش
 بهمن نسبت به حمل و انتقال صحیح خودرو اقدام
و حمل  از  ناشى  خسارات  اینصورت  غیر  در   نماید 

بکسل نا صحیح بر عهده  بهمن نمى باشد.

هشدار
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 مشترى گرامى جهت اطالع بیشتر از موارد بازدید و
 تعویض قطعات خودروى خود در سرویس هاى ادوارى
 به نمایندگان منتخب شبکه خدمات پس از فروش

بهمن مراجعه نمایید.

نکته

نگهدارى
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قبل از رانندگی چک کنید
 سطح روغن موتور در زمان  عملکرد و گرم بودن موتور پس از
خاموش کردن موتور باید بین دوخط گیج اندازه گیرى روغن باشد.

• مقدار سوخت باك را بررسی نمایید.
• ببینید که آیا سطح ضد یخ بین دو عالمت می باشد یا خیر.

• عالئم مربوط به ترمزدستى و فشار باد را چک کنید.
• ببینید که آیا چراغ ها درست عمل می کند یا خیر.

 • بررسی باد تایر : درجه باد تایر را در شرایط عادى اندازه

گیري کنید
 • فشار مجاز :فشار حداقل و حداکثر مجاز باد تایر برروى

تایر قید شده است
 • فشار باد تایر باید در این محدوده تعریف شده باشد . فشار زیاد باد، باعث خوردگی و کم

شدن عمر تایر می شود. فشار پایین باد باعث کم شدن سرعت و مصرف باالي سوخت می شود.

 • درب مخزن را که برروي مخزن ذخیره مى باشد باز نموده و تا خط باال که نشان داده شده
از ضد یخ پر کنید.

 • موتور را روشن کنید و تا به دماى نرمال خود برسد (لوله هاي خنک کننده بین پایین
 رادیاتور و ترموستات مشخصاً داغ می باشد) سطح ضد یخ را بررسی کنید. وقتی ضد یخ کمتر

از حد مجاز بود شارژ کنید.
 • در طول عملکرد عادي اگر موتور زیاد داغ بود یا چراغ اخطار
بررسی را  بود سطح ضد یخ  مایع خنک کننده روشن   سطح 

نموده و در زمان مناسب آنرا شارژ نمایید .

 • هیچ گاه بالفاصله بعد از خاموش شدن خودرو درب مخزن مایع خنک کننده را
باز نکنید تا ضدیخ به بیرون نپاشد یا بخار داغ به بیرون نپرد.

 • بعد از 10 دقیقه که موتور را خاموش کردید درب مخزن را با تکه پارچه نگه
داشته و به آرامى باز کنید تا فشار مخزن تخلیه شود.

نکته
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ضد یخ

تخلیه ضد یخ
 • سوپاپ تخلیه آب روي رادیاتور و سیلندر را باز کنید تا ضد یخ سیستم خنک کننده

تخلیه شود.
• یک ظرف مناسب زیر رادیاتور قرار دهید و بگذارید تا ضد یخ کامًال تخلیه شود .

مواردي که بایستی توجه شود :
• ضد یخ را در طول سال بکار ببرید .

• ترکیب با دیگر ضدیخ ها ممنوع می باشد.
• درهنگام تعویض، سیستم خنک کننده را تمیز کنید.

• تعویض ضد یخ باید مطابق جدول پیوست سرویس ادوارى انجام پذیرد.

تست ترمز
 براى تست ترمز و میزان ترمز رانندگى در منطقه امن و با سرعت 20 کیلومتر در ساعت

توصیه مى شود.

بازرسى کمک فنر
 اگر در طول حرکت لرزش هاى مداوم احساس کردید خودرو را متوقف نمایید و کمک فنرها

را براى نشتى روغن بررسى کنید.
 پس از رانندگى در جاده هاى ناهموار براى مدتى (10کیلومتر یا بیشتر) خودرو را متوقف
 کنید و کمک فنرها را بررسى نمایید اگر سرد باشد. کمک فنر عملکرد خود را از دست داده

و مى بایست تعویض شود.



66

بررسی پس از رانندگی
 • این کامیون مجهز به خشک کن هوا مى باشد بنابراین نیازى نیست هر روز آب جمع شده

ر تانک باد هرروز تخلیه شود. با این حال هرچند روز یکبار این کار را انجام دهید.
اگر تخلیه هاى مداوم آب وجود داشت فوراً فیلتر خشک کن را تعویض کنید

 • سیستم ترمز را جهت وجود نشتى باد بررسى کنید که خشک کن عملکرد عادى داشته
باشد در صورت وجود هرکدام از خرابى هاى باال سریعا آنرا تمیز کنید.

نگهدارى تایر
 • بررسى کنید شکاف، درز و یا خوردگی غیر عادي در تایر وجود

نداشته باشد.
 • بررسی کنید مواردي چون فلز یا سنگ در عاج و یا سطح تایر

وجود نداشته باشد. در صورت مشاهده آنها را جدا کنید.
 • بررسی کنید بین تایر هاي جفت عقب سنگ و یا شىء خارجی

نباشد. در صورت مشاهده سریعاً اقدام کنید.

سرویس منظم
  پیشنهاد مى شود جهت نگهداري بهتر خودرو به تعمیرگاه هاى مجاز خدمات پس از فروش

بهمن بروید.
تعمیرات و نگهدارى مخصوصاً براى سیستم ترمز و اکسل ها و فرمان نیاز مى باشد.

چک کردن معمولی و نگهداري
فیلتر هوا

 • فیلتر هواى موتور باید به موقع برابر سرویس
دوره اى مشخص شده تعویض گردد.

مصرف هوا،  فیلتر  شدن  مسدود  صورت  در   • 
 سوخت افزایش پیدا می کند . خراب شدن فیلتر

هوا موجب فشار بر موتور می شود.
 • در مواردي که رانندگی در محیط خاکی و سخت می باشد دوره مورد نظر براي تعویض

فیلتر هوا باید کوتاه تر باشد.

فصل8 نگهدارى و مراقبت
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تمیز کردن فیلتر هوا
• فنر را به آرامی باز نمائید و فیلتر را در بیاورید.
 غبار داخل محفظه را تمیز کنید و سپس درپوش

محفظه را ببندید.
 • فیلتر را به آرامی بیرون بیاورید و با هواي فشرده

باد بگیرید.
 توجه کنید فشار باد بیشتر از 500Kpa نباشد چون به

فیلتر آسیب مى رساند و خوب آنرا تمیز نمی کند.
• درپوش را به درستى در جاى خود قرار دهید.

 • اگرصفحات کاغذى فیلتر خراب شده باشد فیلتر
هوا را تعویض نمایید.

• فیلتر هوا را با دقت در جاى خود نصب نمایید .
 • کامًال توجه نمایید تا گرد و خاك یا تراشه روى فیلتر یا داخل محفظه آن وارد نشود تا

به داخل توربو شارژر انتقال پیدا نکند.

فیلتر اولیه سوخت
سرویس پیوست  جدول  مطابق  را  سوخت  اولیه  فیلتر   • 

ادارى تعویض نمایید.
 • زمان تعویض فیلتر واشر را آغشته به روغن موتور کنید
 (نشان درب جلوي آن) سپس صافی را با احتیاط و با دست
تا¾ دور بچرخانید و الباقی را با آچار مخصوص سفت کنید.
 گشتاور الزم جهت بستن 15N.m تا 20N.m می باشد، آنرا
 سفت بچرخانید تا پیچ تخلیه آب سفت گردد. پس از نصب،
 پیچ هوا گیرى را باز کنید. پمپ را فشار دهید تا  فیلتر پر از

سوخت شود. دقت کنید تا سوخت نشتى نداشته باشد.
  دوباره پیچ مربوط به تخلیه سوخت را سفت کنید. با توجه به کیفیت سوخت مصرفى
 اقدام به تخلیه آب ازکاسه آبگیر فیلتر نمایید. در صورت معیوب بودن، واشرها را تعویض

کنید و با گشتاور 20N.m تا 25N.m اتصاالت لوله سوخت را محکم نمایید.
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فیلتر ثانویه سوخت
 • فیلتر را درست نصب کنید چون نقش مهمی
 در تصفیه سوخت و پمپاژ آن دارد و همچنین
 باید بموقع آنرا مطابق جدول سرویس دوره اى

تعویض کنید.

فیلتر روغن
 • فیلتر را با آچار مخصوص و در جهت خالف

عقربه هاي ساعت می توانید باز کنید.
 • پس از باز کردن حتماً محفظه آنرا با پارچه

نرم تمیز کنید.
 • زمان تعویض فیلتر، واشر را به روغن موتور
 آغشته نمایید. (مطابق جدول سرویس دوره اى

تعویض نمایید.)
 • فیلتر را در جهت عقربه هاى ساعت ببندید.
 پس از آنکه واشر به پایینتر رسید آنرا یک دور

دیگر هم سفت میکنید تا کامًال محکم شود.

پروانه رادیاتور
 • در طول رانندگی اگر دماى آب موتور بسیار داغ
 شد ببینید آیا ضد یخ کافی است یا خیر و آیا واتر
 پمپ آن بدرستی کار می کند و دماسنج آن درست
 عمل می کند، فن کالچ جهت عملکرد صحیح باید

بررسى شود.
پروانه بیفتد  اتفاق  ذیل  موارد  از  یکى  اگر   • 

رادیاتور را باید تعویض نمائید.
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به موقع براى تعویض قطعات آسیب دیده کاتالیست مراجعه نمایید در غیر  لطفاً 
اینصورت عملکرد موتور کاهش مى یابد.

توجه

کاتالیست اگزوز
 • در هنگام کار کردن موتور، کاتالیست و لوله هاى
 اگزوز داغ مى باشند مراقب باشید دچار سوختگى
اشتعالى در قابل  نبایست هیچگونه ماده   نشوید 
 اطراف کاتالیست وجود داشته باشد هرگونه لکه

روغن را در اطراف کاتالیست تمیز نمایید.
 • هیچگونه تغییرى در سیستم اگزوز ندهید زیرا این کار سبب مى شود کارایى سیستم

کاتالیست کاهش پیدا کند.
 • پوسته سرامیکى در داخل سیستم کاتالیست نصب شده مراقب باشید دچار شکستگى
 یا ترك خوردگى نشود در صورت آسیب دیدن به مراکز سرویس دهنده مجاز جهت تعویض

آن مراجعه نمایید
 • اگر فشار پشت کاتالیست خیلى باال باشد عملکرد موتور کاهش مى یابد در چنین

مواقع مى بایست به مراکز مجاز براى جایگزینى کاتالیست مراجعه نمود.

سیستم کنترل الکترونیکى
• داراي سه بخش به قرار زیر است:

 • ورودى ها: حسگرهایى دارد که شرایط کارکرد موتور را نشان می دهند و جهت بررسى
شرایط عملکرد موتور استفاده شده اند.

واحد تبدیل کننده   CPU  ،PM  ،RAM، مرکزي  پردازنده  شامل:   ECU کنترل  واحد   • 
الکترونیکی واسط و سایر یونیت هاى الکترونیکى مى باشد.

 • واحد اجرا : شامل پمپ سوخت ، نازل پاشش و رله و نشانگر ها مى باشد. کارهاى مختلفى
را تحت کنترل ECU می تواند انجام دهد.



70

فصل8 نگهدارى و مراقبت

 توجه براي استفاده از کنترل کننده سیستم الکتریکی
 • لوله هاى پر فشار سوخت با فشار باالیى در سیستم کنترل برقى عمل مى کنند. و همچنین

باید در نگهداري دقت شود. در ضمن فشار سوخت را پیش از باز کردن خالی نمائید.
• قطعات و اتصاالت الکتریکى را باید محکم سفت کنید.

• جریان الکتریکى را قبل از باز کردن این سیستم قطع نمایید .
• ECU باید دور از منبع گرمایى باشد، همچنین باید ضد غبار، ضد آب و ضد ضربه باشد.
 • در صورتى که چراغ هشدار در سیستم روشن شد به بخش با نزدیکترین نمایندگى

مجاز خدمات پس از فروش بهمن تماس بگیرید.
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ECU مکان
• کامپیوترECU روي موتور نصب شده است.

سنسور موقعیت میل لنگ
• روي پوسته فالیویل موتور نصب شده است.

سنسور موقعیت میل سوپاپ
بررسى را  میل لنگ  موقعیت  سیگنال هاى   • 

مى کند و سیگنال را بهECU ارسال مى کند.
 • سیگنال هاى موقعیت میل سوپاپ را بررسى

مى کند و سیگنال را بهECU ارسال مى کند.
 • روي پمپ سوخت فشار باال (پمپ انژکتور)

موتور نصب شده است.

سنسور فشار سوخت
 • فشار ریل سوخت را بررسى مى کند و تغییرات
ECU فشار را به تغییرات ولتاژ تبدیل مى کند تا به 

ارسال شوند تا ECU بتواند فشار را کنترل کند.
• روى ریل فشار سوخت نصب شده است.

 در هنگام جوشکارى در خودرو و یا در تریلر آن قطب مثبت و منفى باطرى را جهت
جلوگیرى از آسیب دیدنECU بردارید.

توجه
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سنسور فشار دما و هواى ورودى
 • فشار ورودي و دما را در لوله هاي ورودي موتور
  چک مى کند و سیگنال فشار و دما را به ECU می

فرستد.
محل قرارگیرى: سمت چپ موتور باالى کامان ریل

سنسور دماى مایع خنک کننده
 • دماى ضد یخ موتور را بررسى مى کند و سیگنال

آنالوگ به ECU ارسال مى شود.
این سنسور روي ترموستات نصب شده است .

پدال گاز
 • سیگنال موقعیت پدال گاز را بررسى مى کند و
 سیگنال آنالوگ تغییرات موقعیت پدال گاز را به

ECU ارسال مى کند.

پمپ سوخت
 • براى مکش سوخت از باك بکار برده مى شود و
 فشار سوخت مورد نیاز موتور را تامین مى کند. سپس
 سوخت به سیستم سوخت رسانى و مجموعه پمپ

انژکتور فرستاده مى شود .
• پمپ سوخت سمت چپ موتور قرار دارد .
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ریل فشار سوخت (کامان ریل)
 • سوخت پرفشار خروجى از پمپ را ذخیره می کند

تا نوسان فشار سوخت را کاهش دهد.
انژکتور سوزن  به  ثابت  فشار  با  سوخت   بنابراین 
 ارسال مى شود. مسیر سوخت در سمت چپ موتور

قرار دارد.

SCR سیستم
 • این سیستم مطابق با الزامات استاندارد EURO IV در خصوص سطح آالیندگى گازهاى
ادبلو (Adblue) و پمپ این سیستم شامل کاتالیست، مخزن  اگزوز مى باشد   خروجى 
 ادبلو وسنسورهاى آن مى باشد اصول کارکرد این سیستم پاشش محلول ادبلو در داخل
واکنش  NOx با گازهاى خروجى این محلول  باال مى باشد  کاتالیست در دماى   مخزن 
NOx تولید آب و نیتروژن مى نماید که باعث کاهش گازهاى NO شیمیایى انجام داده و 

مى گردد، سنسورهاى اصلى این سیستم عبارتند از:
• سنسور سطح ادبلو و سنسور دما

 دماى محلول ادبلو و سطح آن را تشخیص مى دهد و اطالعات را به ECU ارسال مى نماید
 این سیگنال به عنوان شرایط ورودى براى تعیین حرارت سیستم استفاده مى شود این

سنسور روى مخزن اوره نصب گردیده است
• سنسور دماى محیط(هواى بیرون)

 دماى محیط را تشخیص مى دهد و این اطالعات را به ECU ارسال مى نماید این سیگنال
 دما به عنوان شرایط ورودى براى تعیین میزان گرم نمودن سیستم لوله هاى ادبلو و مخزن

آن استفاده مى شود.
این سنسور داخل شاسى نصب شده است.

• سنسور دماى باال
 دماى گازهاى خروجى را تشخیص داده و به عنوان شرایط ورودى براى تعیین میزان

 پاشش اوره استفاده مى شود.
 این سنسور قبل از کاتالیست نصب شده است.
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• سنسور اکسید نیتروژن
با  این سنسور میزان اکسید نیتروژن پس از عبور از کاتالیست را تشخیص مى دهد و 
 الزامات سیستم انطباق مى دهد اگر میزان ناکافى ادبلو پاشش شده باشد یا کاتالیست
 نتوانسته باشد سطح اکسید نیتروژن را کاهش دهد مقدار دور موتور (گشتاور) محدود

 خواهد شد.
این سنسور پایین کاتالیست نصب شده است.

در صورت لزوم ادبلو به مخزن اضافه نمایید.
 مصرف محلول ادبلو به صورت معمول 5 درصد مصرف سوخت است.

 • هنگامى که خودرو را خاموش کردید (کلید در حالت OFF قرار گرفته باشد) پمپ
 ادبلو به کار خود ادامه خواهد داد براى اینکه اوره باقى مانده در لوله ها را مکیده وجذب
 و به مخزن منتقل نماید)این کار باعث مى شود ادبلو داخل لوله ها نماند و یخ نزند)

بنابراین این پاور اصلى را تا 2 دقیقه خاموش نکنید.

کاربرد کروز کنترل (سرعت ثابت)
شروع به کار سیستم کروز کنترل

 • سوئیچ ترمز کمکى(اگزوز+ موتور) را خاموش کنید و سوئیچ اصلى کروز کنترول را
در وضعیت ON قرار دهید .

تنظیم سرعت
 • سوئیچ سرعت را چند ثانیه فشار دهید و سپس آنرا رها نمائید و پدال گاز در همان
 موقع آزاد مى شود. در نتیجه سیستم کنترل سرعت فعال شده و سرعت فعلى به عنوان

 سرعت معمول تنظیم مى شود.

 اگر میزان آالیندگى گازهاى خروجى کاهش نیافته باشد قدرت موتور کاهش خواهد
 یافت و المپ اخطار روشن مى گردد لذا مى بایست به نزدیکترین نمایندگى خدمات

پس از فروش بهمن مراجعه نمایید.

توجه



75

فصل8 نگهدارى و مراقبت

کاهش یا افزایش سرعت
 • سوئیچ (+) و (-) را چند ثانیه فشار دهید و سپس آنرا رها کنید. بنابراین سرعت تا 2
 کیلومتر (بستگى به سرعت خودرو دارد) افزایش یا کاهش پیدا می کند. یعنی هر دفعه این
کلید را فشار دهید سرعت شما به اندازه 2 کیلومتر در ساعت افزایش یا کاهش پیدا می کند.
 • سوئیچ (+) و (-) را براي مدت طوالنی فشار دهید، سرعت تا زمانى که سوئیچ رها نشود

افزایش یا کاهش مى یابد. سپس سرعت به صورت اتوماتیک تنظیم مى شود .
سیستم تثبیت کننده سرعت

 سیستم کنترل سرعت مکانیزمى است که به وسیله آن سرعت خودرو به دلخواه قابل
 تنظیم مى باشد. این سیستم سپس به طورخودکار سرعت را تنظیم مى کند. در طى این

دوره نیازى به استفاده از پدال گاز نیست .
ذخیره کردن عملکرد سیستم کنترل سرعت و سرعت خودرو

 • اگر کنترل سرعت خودرو به غیر از سوئیچ هاى مربوطه تنظیم شود و سوئیچ اصلى
 سرعت در وضعیت ON باشد سوئیچ ذخیره را چند ثانیه فشار دهید و وقتى سرعت خودرو
 بیشتر 30 کیلومتر در ساعت شد آنرا رها کنید، سپس عملکرد سیستم کنترل سرعت

دوباره فعال مى شود.
متوقف کردن سیستم تثبیت کننده سرعت

• متوقف کردن عملکرد کنترل سرعت با یکى از روشهاى زیر قابل اجرا است:
• پدال گاز را فشار دهید.

• پدال ترمز را فشار دهید.
• ترمز موتور را در وضعیت ON قرار بدهید.

• کلید اصلی کنترل سرعت را در حالت خاموش(OFF) قرار دهید.
(سیستم کنترل سرعت همزمان خاموش مى شود)

سیستم پیش گرمکن موتور
 سیستم کنترل موتور داراى عملگر پیش گرمکن مى باشد اگر دماى محیط زیر صفر باشد
 چراغ پیش گرمکن موتور روشن خواهد شد که نشان دهنده فعال شدن سیستم مى باشد
 در این شرایط تا زمانى که این چراغ خاموش نشده استارت نزنید عمل پیش گرم کردن

 موتور بیش از 50 ثانیه طول نمى کشد و عالمت آن به صورت مى باشد
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سیستم کالچ
25mmحداکثر کورس تا   15mm پدال کالچ  خالصى 

پدال کالچ 160mm تا 180mmمى باشد.
 • مخزن روغن کالچ در قسمت جلو سمت چپ نصب

شده است.
 • درپوش بیرونى مخزن را از قسمت جلو بازکنید (جهت آگاهى از جزئیات بیشتر به

مراحل بازکردن درپوش بیرونى مراجعه نمایید.)
• سطح روغن کالچ را چک کنید و در صورت کم بودن روغن کالچ به آن اضافه کنید.

نگهدارى سیستم تعلیق (کامیون)
 • محکم کردن پیچ و مهره هاى سیستم تعلیق جزء مولفه هاى کلیدى تعمیرات و نگهدارى

مى باشد .
• قبل از محکم کردن پیچ و مهره ها سطوح اتصال را تمیز نمایید.

• پیچ ها را به اندازه نیروى الزم (گشتاور تعیین شده) محکم نمایید.
 • بازدید دوره اى سیستم تعلیق هر 10000 کیلومتر و در 2500 کیلومتر سرویس اولیه باید

انجام پذیرد.
• بررسى و محکم کردن مهره هاى ضربه گیر جلو و عقب محورها طبق جدول

 جهت تمیز ماندن لوله هاى سیستم هنگام اضافه کردن روغن کالچ نباید تورى(فیلتر)
 داخل مخزن را در بیاورید، وظیفه این تورى جلوگیرى از ورود مواد خارجى به داخل

سیستم مى باشد.

توجه
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• بررسى و محکم کردن پیچ ها و مهره هاى براکت تعلیق طبق جدول

 • بررسى و محکم کردن پیچ ها و مهره هاى میله هاى تعادلى باال (مندل جناقى باال)
طبق جدول

• بررسى و محکم کردن پیچ ها و مهره هاى پایین (مندل پایین)طبق جدول
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• بررسى و محکم کردن مهره هاى میله رابط پایین طبق جدول

• بررسى و محکم کردن پیچ ها و مهره هاى U شکل فنرهاى تخت جلو طبق جدول

 • بررسى و محکم کردن پیچ ها و مهره هاى U شکل سیستم تعلیق عقب و فنرهاى تخت
عقب طبق جدول

• گریس کارى، گریس خورهاى فنرهاى جلو
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نگهدارى سیستم تعلیق (کشنده 4250 (4×6))
 • محکم کردن پیچ و مهره هاى سیستم تعلیق جزء مولفه هاى کلیدى تعمیرات و نگهدارى

مى باشد .
• قبل از محکم کردن پیچ و مهره ها سطوح اتصال را تمیز نمایید.

• پیچ ها را به اندازه نیروى الزم (گشتاور تعیین شده) محکم نمایید.
 • بازدید دوره اى سیستم تعلیق هر 10000 کیلومتر و در 2500 کیلومتر سرویس اولیه باید

انجام پذیرد.
• بررسى و محکم کردن مهره هاى نگهدارنده کمک فنر طبق جدول

• بررسى و محکم کردن مهره هاى براکت تعادلى تعلیق طبق جدول

• بررسى و محکم کردن مهره هاى مندل باال طبق جدول
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• بررسى و محکم کردن مهره هاى صفحه اتصال پایین

 • بررسى و محکم کردن پیچ ها و مهره هاى کرپىU شکل فنرهاى تخت جلو وعقب طبق
جدول
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نگهدارى سیستم تعلیق (کشنده 4180 (2×4))
 • محکم کردن پیچ و مهره هاى سیستم تعلیق جزء مولفه هاى کلیدى تعمیرات و نگهدارى

مى باشد .
• قبل از محکم کردن پیچ و مهره ها سطوح اتصال را تمیز نمایید.

• پیچ ها را به اندازه نیروى الزم (گشتاور تعیین شده) محکم نمایید.
 • بازدید دوره اى سیستم تعلیق هر 10000 کیلومتر و در 2500 کیلومتر سرویس اولیه باید

انجام پذیرد.
• بررسى و محکم کردن مهره هاى نگهدارنده کمک فنر طبق جدول

• بررسى و محکم کردن مهره هاى ضربه گیر عقب طبق جدول

 • بررسى و محکم کردن پیچ ها و مهره هاىU شکل کرپى سیستم تعلیق جلو و فنرهاى
پارابولیک طبق جدول
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 • بررسى و محکم کردن پیچ ها و مهره هاى کرپىU شکل سیستم تعلیق عقب و فنرهاى
تخت طبق جدول

• گریس کارى، گریس خورهاى فنرهاى جلو

تنظیم زاویه Toe-in چرخ هاى جلو کامیون و کشنده 2×4
  • زاویه داخلى چرخ ها مى بایست هرKm 10000 اگر خارج از محدوده مشخص شده باشد

تنظیم گردند.
A-B=0~2mm زاویه داخلى چرخ هاى جلو •

تنظیم زاویه Toe-in چرخ هاى جلو کامیون و کشنده 4×6
  • زاویه داخلى چرخ ها مى بایست هر Km 8000 اگر خارج از محدوده مشخص شده باشد

تنظیم گردند.
A-B=0~2mm زاویه داخلى چرخ هاى جلو •
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بیشترین زاویه چرخشى چرخ جلو
• حداکثر زوایه چرخشى چرخ داخلى جلو 45º است.

 • حداکثر زاویه چرخشى چرخ جلو به وسیله پیچ
محدود کننده سگدست اکسل جلو کنترل مى شود.
 • حداکثر زاویه چرخشى چرخ جلو را مى توان با

تنظیم پیچ محدودکننده تنظیم کرد.

خالصى غربیلک فرمان
10000  Km هر  را  فرمان  غربیلک  خالصى   • 

بررسى کنید.
 چرخ ها را در خط مستقیم قرار دهید ، غربیلک
 فرمان را به راست و چپ بچرخانید تا مقاومت را
نباید جلو  چرخ  حالت  این  (در  کنید   احساس 
فرمان غربیلک  خالصى  شود)،  انحراف   دچار 

بایستى 20mm تا 40mm باشد.

نگهدارى ترمز
و جلو  چرخ  ترمز  از  نگهدارى کردن  براى   • 
 عقب، از طریق گریس خور، گریس تزریق کنید
 تا هنگامى که از آن سرریز شود. مقدار تزریق
80gr80 و براى ترمز عقبgr به ترمز چرخ جلو 

است.
 در طول سرویس ترمز را ریگالژ کنید، اما بازرسى

مرتب و منظم آن ضرورى است.
با بررسى روزانه ترمز مى شود از آن در مقابل گرد و غبار محافظت کرد.



84

فصل8 نگهدارى و مراقبت

 اگر کفشک ترمز نیاز به تعویض داشت، لطفاً به یکى از نمایندگى هاى مجاز بهمن
  مراجعه نمایید، براى حفظ محیط زیست و سالمتى از محصوالت فاقد آزبست استفاده

کنید.

توجه

بازرسى کفشک هاى ترمز
• وضعیت سایش کفشک ترمز را مى توان از روش زیر بازرسى کرد:

 پیچ (درپوش) مخصوص جلوگیرى از ورود گرد و خاك را باز کنید و کفشک ها را بررسى
نمایید و در صورت وجود سایش کفشک ها را تعویض کنید.

کاربرد سیستم ضد قفل ABS (کامیون)
 • سیستم ترمز ضد قفل تا حدى یک سیستم کنترل برقى است، سرعت چرخ ها را در
 طول دوره ترمز گیرى تحت نظر دارد و کنترل مى کند . این سیستم مى تواند مانع قفل
از سر خوردن وسیله نقلیه در ترمزهاى شدید  شدن چرخ ها دراثر ترمز شدید شود و 
هماهنگى و  دارد  راننده  کنترل  و  ثبات  بر  را  تأثیر  بهترین  این  مى کند.   جلوگیرى 
وکف بین الستیک  ترمز  اصطکاك  در ضمن  مى کند.  تضمین  را  یدك کش   ترمزهاى 
 خیابان و کاهش سرعت وسیله نقلیه و مسافت طى شده در هنگام ترمز به طور مطمئن

بهینه سازى شده است.

ABS اجزاء سیستم
 • ECU، سنسور سرعت چرخ و سیم سنسور، دنده رینگى ABS، شیربرقى ضد قفل،

چراغ نشانگرABS، دریچه دوراهه، واسط کنترل موتور و غیره.
• پدال ترمز را مکرراً فشار ندهید.

 فشار دادن مکرر پدال ترمز ممکن است باعث تأخیر در ارسال فرمان کنترل سیستم
ABS شود و سبب کاهش قابلیت ترمزگیرى مى شود.

 • از آنجاییکه در طول عملکرد ترمز اضطرارىABS، چرخ ها قفل نمى شوند لذا چرخ هاى
ترمز عملکرد  هنگام  پس  دارند  را  خودرو  هدایت  و  فرمان پذیرى  قابلیت  هنوز   جلو 
 اضطرارىABS فرمان را بچرخانید تا بتوانید خودرو را هدایت کنید تا از بروز تصادف

جلوگیرى نمایید.
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 • سنسور سرعت چرخ و دنده رینگىABS روى چرخ نصب شده اند بنابراین الزم است
 نوك سنسور و دنده رینگىABS را از وجود گل و الى، روغن و مخصوصا مواد و  براده هاى
 فرومغناطیسى پاك کنید زیرا این مواد باعث ارسال سیگنال غلط به ECU مى شود که

باعث تاثیر بر عملکرد عادى سیستمABS مى شود.
 • همه اتومبیل ها، بایستى از استاندارد مشخص شده فشار باد تایر پیروى کنند و فشار باد
 همه تایرها در همان محور بایستى متعادل نگه داشته شود. استفاده ازتایر ها با مشخصات

متفاوت ممنوع است.
 • فاصله بین نوك سنسور و دنده رینگىABS را بررسى کنید اگر این فاصله خیلى زیاد
 است سنسور را با دست فشار دهید تا فاصله آن تنظیم شود نوك سنسور باید نزدیک دنده
 رینگىABS قرار گیرد، فاصله زیاد باعث تاثیر مستقیم روى عملکرد سیستمABS مى شود.

ABS نکاتى براى استفاده از
• قسمت خارجى ECU را با آب نشوئید

•  روىECU به وسیله مولتى متر اندازه گیرى نکنید.
• در طول مونتاژ یا دمونتاژ کردن ABS ، جریان برق را قطع کنید.

 هنگام شارژ باطرى به وسیله جریان خارجى ولتاژ باال یا استفاده از جریان جوشکارى
 در ماشین جریان سیم کشى ها الکتریکى بایستى قطع باشد در غیر اینصورت اجزاء

کنترل برقى خراب خواهد شد.
• مرتباً ثبات ولتاژ موتور بررسى شود.

• هیچ گاه بوسیله مولتى متر روى ECU کار اندازه گیرى (جریان یا ولتاژ) انجام ندهید
• نوع و مقدار فیوز را بدون اجازه تغییر ندهید.

ABS در حین رانندگى روشن شود به این معنى است که سیستم ترمز ABS اگر چراغ 
 خراب شده است اما ترمز معمولى هنوز کار مى کند و تضمین رانندگى ایمن وجود
 دارد. در رابطه با چنین خودروهایى آنها را جهت عیب یابى و تغییر به نمایندگى هاى

مجاز شرکت بهمن اعزام نمایید.

توجه
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کاربرد سیستم ضد قفلABS/ASR (کشنده)
 • سیستم ترمز ضد قفل یک سیستم کنترل برقى است، سرعت چرخ ها را در طول دوره
 ترمز گیرى تحت نظر دارد و کنترل مى کند. این سیستم مى تواند مانع قفل شدن چرخ ها
 دراثر ترمز شدید شود و از سرخوردن و منحرف شدن وسیله نقلیه در ترمزهاى شدید

جلوگیرى مى کند.
 این بهترین تأثیر را بر ثبات و کنترل راننده دارد و هماهنگى ترمزهاى یدك کش را
 تضمین مى کند. در ضمن اصطکاك ترمز بین الستیک وکف خیابان و کاهش سرعت
وسیله نقلیه و مسافت طى شده در هنگام ترمز به طور مطمئن بهینه سازى شده است.
 • شاخه اصلى دیگر سیستم ABS است . این سیستم مى تواند ثبات را در هنگام رانندگى
 بهتر کند و خودرو را قادر مى سازد در راه اندازى و مرحله شتاب گیرى مناسبترین نیروى

محرك را بدست بیاورد. ظرفیت راه اندازى و خاصیت چسبندگى اش را بهبود بخشد.
 در طول راه اندازىASR ، به وسیله تحمیل گشتاور مناسب ترمز به چرخ هاى محرك یا
 کم کردن گشتاور موتور و یا براى بدست آوردن کنترل میزان سرخوردن هنگامى که
 سرعت وسیله نقلیه حداکثر است نیروهاى ترمز در همه چرخ هاى محرك را تنظیم مى کند

و سرعت را بهبود مى بخشد.

ABS/ASR اجزاء سیستم 
 • ECU، سنسور سرعت چرخ و سیم سنسور، دنده رینگى ABS، شیربرقى ضد قفل، چراغ
،ASRشیر برقى اجبارى،   ،ASRکلید  ،ASRهشدار المپ  ضد قفل،  سیستم   ،ABSنشانگر 

دریچه دوراهه، واسط کنترل موتور و غیره.
• پدال ترمز را مکرراً فشار ندهید.

 فشار دادن مکرر پدال ترمز ممکن است باعث تأخیر در ارسال فرمان کنترل سیستم
ABS شود و سبب کاهش قابلیت ترمزگیرى مى شود.

 • از آنجاییکه در طول عملکرد ترمز اضطرارى ABS، چرخ ها قفل نمى شوند لذا چرخ

 هاى جلو هنوز قابلیت فرمان پذیرى و هدایت خودرو را دارند پس هنگام عملکرد ترمز
 اضطرارى ABS فرمان را بچرخانید تا بتوانید خودرو را هدایت کنید تا از بروز تصادف

جلوگیرى نمایید.
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 • سنسور سرعت چرخ و دنده رینگى ABS روى چرخ نصب شده اند بنابراین الزم است
 نوك سنسور و دنده رینگى ABS را از وجود گل و الى، روغن و مخصوصا مواد و  براده هاى
 فرومغناطیسى پاك کنید زیرا این مواد باعث ارسال سیگنال غلط به ECU مى شود که

باعث تاثیر بر عملکرد عادى سیستم ABS مى شود.
 • همه اتومبیل ها، بایستى از استاندارد مشخص شده فشار باد تایر پیروى کنند و فشار باد
 همه تایرها در همان محور بایستى متعادل نگه داشته شود. استفاده از تایر ها با مشخصات

متفاوت ممنوع است.
 • فاصله بین نوك سنسور و دنده رینگى ABS را بررسى کنید اگر این فاصله خیلى زیاد
 است سنسور را با دست فشار دهید تا فاصله آن تنظیم شود نوك سنسور باید نزدیک دنده
رینگى ABS قرار گیرد، فاصله زیاد باعث تاثیر مستقیم روى عملکرد سیستم ABS مى شود.

ABS/ASR نکاتى براى استفاده از
• قسمت خارجى ECU را با آب نشویید

•  روى ECU به وسیله مولتى متر اندازه گیرى نکنید.
• در طول مونتاژ یا دمونتاژ کردن ABS ، جریان برق را قطع کنید.

 • هنگام شارژ باطرى به وسیله جریان خارجى ولتاژ باال یا استفاده از جریان جوشکارى
اینصورت اجزاء باشد در غیر  بایستى قطع  الکتریکى   در ماشین جریان سیم کشى ها 

کنترل برقى خراب خواهد شد.
• مرتباً ثبات ولتاژ موتور بررسى شود.

 • اگر سیستم ترمز ضد قفل و چراغ هاى نشان دهندهASR کار نمى کنند به نمایندگى هاى
مجاز براى رفع عیب مراجعه شود.

• نوع و مقدار فیوز را بدون اجازه تغییر ندهید.
 • تریلر (یدك کش) باید داراى استانداردهاى ملى باشد و از سازندگان معتبر تهیه گردد.

(مجهز به سیستمABS نیز باشد.)

ABS در حین رانندگى روشن شود به این معنى است که سیستم ترمز ABS اگر چراغ    
 خراب شده است اما ترمز معمولى هنوز کار مى کند و تضمین رانندگى ایمن وجود
 دارد. در رابطه با چنین خودروهایى آنها را جهت عیب یابى و تغییر به نمایندگى هاى

مجاز بهمن اعزام نمایید.

توجه
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نگهدارى صفحه ریش (کشنده)
 • پیش از آنکه یدك کش به تریلى وصل شود سطح باالئى

را تمیز و سطح صفحه ریش را گریس کارى کنید.
 • براى جلوگیرى از سایش بین پین تریلر و ضامن قفلى
ریش و جلوگیرى از سفت شدن بیش از حد و گیر کردن

 دسته آزاد کن در طول اتصال تریلر که باعث مى شود نتوانید دسته آزاد کن را بکشید، پیچ
 تنظیم را هنگامى که تریلر را جدا مى کنید عقب بکشید، سپس پیچ را ساعتگرد به عقب
 بچرخانید تا زمانى که پیچ تنظیم به انتها برسد، سپس دوباره آن را نیم دور با ساعتگرد به

عقب بچرخانید و مهره قفلى را روى پیچ تنظیم ببندید.
 • براى بررسى سایش براکت بوش پالستیکى مجموعه کششى را با دست فشار دهید
 تا نوسان کند سپس دست خود را بردارید مجموعه کششى باید سرجاى خود برگردد.
 سپس تنظیم کننده نیروى عکس العملى از طرف خود وارد خواهد کرد اگر این شرایط

وجود نداشت پوشش پالستیکى را تعویض کنید.

باطرى
20mm تا   15mm باید  باطرى  مایع  سطح   • 
 باالتر از صفحه الکترولیت باشد در غیر اینصورت
 آب مقطر اضافه کنید هرگز محلول الکترولیت و

جوهر گوگرد (اسید سولفوریک) اضافه نکنید.

جعبه فیوز
 • جعبه فیوز و رله ها در سمت راست داشبورد قرار گرفته است. زمانى که درب جعبه

 فیوز را بردارید پشت درب شماره و توضیح عملکرد هر فیوز و رله نوشته شده است.
 الزم به تذکر است که تصاویر زیر متعلق به یک خودرو تجارى J6 مى باشد. جهت اطالع از
شماره و عملکرد هر فیوز باید فقط به راهنماى روى درب جعبه فیوز همان خودرو مراجعه کنید.
 هیچ گاه فیوزها را با فیوزى که آمپر باالتر یا پایین تر دارد جایگزین نکنید یا در صورت
 عدم دسترسى به فیوز از ابزار یا اشیائئ نظیر سنجاق، سیم، مفتول و.... به هیچ عنوان

استفاده نکنید.
تعدادى فیوز یدکى در سمت راست جعبه فیوز وجود دارد.
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 توجه: سوئیچ ماشین و تجهیزات برقى دیگر را قبل از تعویض فیوز مربوطه خاموش کنید.
توجه

فصل8 نگهدارى و مراقبت

(F) :فیوزها
A 20 :2 شماره                     A/C پنل کنترل -  A 20 :1 شماره

شماره A 10 :3                                                     شماره A 10 :4 – بوق بادى/ روشنایى داخل کابین 
 A 10 :6 شماره                                                 A 10 :5 شماره

شماره 7: موتور فیلیپ/                                       شماره A- DVD 10 :8/ فندك
the cab reverses the motor                                                                                

شماره 9: سیستم تهویه مطبوعA/C                       شماره A 5 :10 – چراغ نشانگر نور باال پشت آمپر
شماره A 10 :11                                               شماره A 10 :12 – چراغ اخطار پشت آمپر

 A - DVD 10 :14 شماره                                               A 20 :13 شماره
شماره A 15 :15 – فالشر                                   شماره A 20 :16- برد داخل درب

شماره A 20 :17- برد داخل درب                         شماره A 18:10- تاخوگراف/چراغ نشانگر باز بودن 
                                                                  دربها/ روشنایى رکاب 

شماره A 5 :19 – روشن ماندن رله برق تغذیه       شماره A 10 :20- خشک کن هوا
A 10 :22 چراغ روشنایى پشت کابین       شماره -A 10 :21 شماره

شماره A 10 :23- نور باال سمت چپ                   شماره A 10 :24- نور باال سمت راست
ABS برد -A 15 :26 خروجى برق 24 ولت              شماره -A 15 :25 شماره

شماره A 10 :27                                              شماره A 10 :28- سوکت عیب یابى 
                                                  A 10 :31 یخچال شماره -A 10 :30 شماره                                              A 20 :29 شماره

A 20 :33 جفت محورهاى عقب              شماره-A 10 :32 شماره
شماره A 20 :34- موتور بخارى                       شماره A 10 :35- قفل کن چرخهاى عقب

شماره A 15 :36-چراغ مه شکن                      شماره A 37:10-بوق شهرى
شماره A 10 :38- برف پاکن/ برد برف پاکن



90

فصل8 نگهدارى و مراقبت

شماره A 39:10-برد دربها/ فالشر/ کلید عملکردى   شماره A 40:5  - پشت آمپر
شماره A 10 :41- برد ABS                                   شماره A 10 :42- برد ABS تریلر

شماره A 5 :43-  برد ECU                                    شماره A 10 :44-تاخوگراف
شماره A 10 :45-نور پایین سمت چپ                    شماره A 46:10 - نور پایین سمت راست     

شماره A 5 :47-چراغ موقعیت کابین                       شماره A 10 :48- چراغ بغل هاى روى شاسى 
شماره A 10 :49-گرمکن لوله پر فشار                     شماره A 5 :50 –گرمکن لوله برگشت

 AdBlue گرمکن پمپ تغذیه -A 10 :52 گرمکن لوله                                   شماره-A 5 :51 شماره
شماره A 20 :53- اتصال بدنه                                 شماره A 15 :54-برد مرکزى چراغها

شماره A 15 :55-برد مرکزى چراغها 

 :(J) رله ها
شماره 1: رله سیستم تهویه مطبوع                           شماره 2: 
شماره 3:                                                              شماره 4:

شماره 5:                                                              شماره 6: رله چراغ روشنایى پشت کابین 
شماره 7: رله نور باال                                               شماره 8: رله دور تند برف پاکن 

شماره 9: رله دور کند برف پاکن                              شماره 10: 
شماره 11: رله چراغ مه شکن                                  شماره 12: رله بوق شهرى

شماره 13: رله نور پایین                                         شماره 14: رله چراغ هاى موقعیت 
شماره 15: رله گرمکن لوله پرفشار                           شماره 16: رله گرمکن لوله برگشت 

 AdBlue شماره 17: رله گرمکن لوله                                     شماره 18: رله گرمکن پمپ تغذیه
AdBlue شماره 19: رله گرمکن اصلى پمپ تغذیه
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• تعویض روغن هنگامى که خودرو گرم است در سطح صاف انجام گیرد.
• کثیفى جذب شده روى پیچ را تمیز کنید

توجه

تنظیم چراغ جلو
• پس از اتمام تعمیرات چراغ تنظیم آن الزم است.
 • خودرو را در یک سطح صاف و تاریک و بدون بار
 پارك کنید فقط راننده یا وزنى معادل 70کیلوگرم
روى صندلى قرار گیرد و فشار باد تایرها نرمال باشد.
 • خودرو را عمود بر دیوار یا صفحه با فاصله 10متر
 نگه دارید. تنظیم مرز روشنایى با رسم خطوط مرزى

بر روى دیوار مطابق شکل روبرو مى باشد.
تعویض المپ

• هنگام تعویض المپ الزم است که از المپ هاى فیلیپس اصل استفاده شود.
• جایگزین المپ با یک المپ با توان بیشتر ممنوع است.

روغن کارى
دوره هاى تعویض روغن موتور

2500Km دوره اولیه تعویض روغن موتور •
 • جهت تعویض روغن موتور در طول مدتى که
 ماشین گرم است پیچ تخلیه را که در زیر کارتل
است بازکنید تا روغن موتور خالى شود (دقت کنید

که روغن داغ است و به آن دست نزنید) پیچ کارتر را تمیز کنید.
• پس از تخلیه کامل روغن، از یک واشر جدید استفاده کنید و پیچ را سفت کنید.

 • کابین را به سمت باال برگردانید و مى توانید گیج روغن را ببینید. روغن جدید را تا
قسمت باالیى گیج روغن اضافه کنید.

 • موتور را روشن کنید و اجازه بدهید چند دقیقه بگذرد. سپس موتور را خاموش کنید.
 پس از 30دقیقه سطح روغن را با استفاده از گیج روغن بررسى کنید . سطح روغن بایستى

بین دو نشانه باشد.
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 دوره تعویض روغن موتور

 روغن
روغن موتور و فیلتر روغن مطابق با جدول سرویس دوره اى پیوست تعویض گردد.
• روغن موتور دیزل مورد استفاده در حرارتCH-4 15W/40 20ºc~40ºc مى باشد.

تعویض روغن گیربکس
 • مقدار روغن را هر 10000کیلومتر چک کنید

در صورت کم بودن به آن اضافه کنید.
• روغن گیربکس 85W90 (GL-5) مى باشد.

تعویض واسکازین دیفرانسیل
 • میزان واسکازین را چک کنید. ومطابق سرویس

ادوارى پیوست تعویض فرمایید.
 • سطح واسکازین را از طریق پیچ ورودى باال و

پشت دیفرانسیل شارژ کنید.
 • در پایان سرویس اولیه روغن واسکازین را بازدید

و در صورت لزوم شارژ نمایید

غلظت روغن متأثر از حرارت مى باشد.
 روغن را باید با ویسکوزیته مناسب انتخاب کرد. اگر دماى محیط پایینتر از دماى
 کارکرد روغن باشد در استارت خودرو تاثیر مى گذارد ولى باعث هیچ گونه آسیبى
 نمى شود واگر به مدت طوالنى از روغن هاى نامناسب استفاده شود باعث خوردگى

موتور مى شود.

توجه
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تعویض روغن فرمان
(ATF.GM)نوع روغن: هیدرولیک •

مطابق با جدول سرویس دوره اى پیوست.

روش تعویض روغن:
 • لوله هاى با فشار کم را باز کنید و اجازه دهید موتور در

 جا کار کند
 • غربیلک فرمان را دو یا سه مرتبه تا آخر به چپ و

راست بچرخانید تا روغن خالى شود.
• موتور را خاموش بکنید و اتصال را دوباره نصب کنید.
و کنید  باز  را  فرمان  روغن  جعبه  باالئى  درپوش   • 
صافى صفحه  باالیى  سطح  تا  را  هیدرولیکى   روغن 

پرکنید، سپس اجازه بدهید موتور درجا کار کند.
 • غربیلک فرمان را تا اخر به چپ و راست بچرخانید (غربیلک فرمان بایستى کمتراز 5 ثانیه
 دراین حالت قرار بگیرد) سپس شارژ روغن به مخزن روغن جعبه فرمان ادامه دهید تا سطح

روغن به سطح باالیى صفحه صافى برسد و سطح روغن افت نکند و حباب تولید نکند.
• سطح روغن مى بایست بین عالمت باالیى و پایینى قرار بگیرد.

حالت اضطرارى
 • اگر تایر در حین رانندگى کم باد شود ، تایر
را با هواى فشرده موجود درمخزن هوا باد کنید.
ابزارهاى در  موجود  لوله  از   : بادکردن  روش   • 
 راننده براى باد کردن تایر استفاده کنید. ابتدا یک
 سر لوله را به والو تایر و سپس سر دیگر لوله را به
 مخزن هوا وصل کنید. (همانگونه که در شکل
 نشان داده شده است) موتور را روشن کنید و اجازه

دهید  پمپ باد کار کند و تایر را باد کنید.
 • پس از بادکردن الستیک فشار هوا را به وسیله گیج هوا (فشار سنج هوا) مقدار تعیین

شده تنظیم کنید.
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 ضامن جک را به آرامى بچرخانید و چرخ را به آرامى پایین
 بیاورید. هنگامى که از جک استفاده مى کنید اگر شیر تخلیه
 را به سرعت بچرخانید خیلى خطرناك است و وسیله نقلیه

را به سرعت پایین آمد و جک لیز خواهد خورد.

توجه

تعویض تایر
اتاق بیرون  در  ابزار  جعبه  پشت  درست  جک   • 
 (کابین راننده) قرار داده شده است.دسته را به جلو

بکشید در به آهستگى باز مى شود.

باز کردن تایر
 • هنگامى که تایر را پایین مى آورید ابتدا مهره چرخ
 را باز کنید و سپس از جک استفاده کنید. مهره چرخ

راست گرد مى باشند.
 • دسته جک را در محل تعبیه شده برروى جک
 نصب کنید و به طرف باال و پایین حرکت دهید.
 هنگامى که تایر کمى از زمین جدا شد، مهره ها را

   باز و تایر را پیاده کنید
 • سپس ضامن را در جهت عقربه هاى ساعت بچرخانید تا جک ثابت شود.

نصب تایر
و پیچ  داخلى  رزوه هاى  تایر،  بستن  از  قبل   • 
در کنید  تمیز  را  چرخ  دیواره  سطح   مهره ها 
بمانند. مهره ها شل  است   غیراینصورت ممکن 
 اگر رزوه داخل پیچ ها و مهره ها معیوب باشد و
 دیواره چرخ (سطح نصب) تغییر شکل و یا ترك

داشت آنها را تعویض کنید.
 • هنگام بستن تایر رزوه هاى پیچ ها و مهره را به وسیله روغن موتور روغن دنده و یا گیریس
 روغن کارى کنید. دو قطره یا دو مرتبه به طور جزئى بپاشید کافى است. روغن بایستى
  رزوه ها را به طور جزئى نمناك بکند و روغن زیاد را بایستى به وسیله کهنه پاك کرد و
 قسمت هایى که در شکل با عالمت X مشخص شده اند نباید روغن کارى شده باشند.

(پوشش ها و قسمت هاى خارجى زنگ مى زنند)
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 پس از پائین آوردن باالبر، مهره ها را دو یا سه بار در صورت مورب و متوالى در هنگام نصب تایر
 سفت کنید. اگر مهره چرخ به اندازه ناکافى و یا بیش از حد سفت شوند رینگ چرخ ممکن

است شکسته شده و یا ترك بخورد و یا چرخ در برود.

توجه

 • مهره ها را هنگامى که بسته شدند سفت کنید. سپس
و کنید  کم  را  نقلیه  وسیله  فاصله  کنید  شل  را   جک 
 سپس مهره ها را مطابق ترتیبى که در شکل نشان داده

شده است سفت کنید.
 • پس از اینکه چرخ با زمین تماس گرفت، تایر را نیم

دور بچرخانید و دوباره آنها را سفت کنید.
 • پس از تعویض تایر یک آزمایش اولیه انجام بدهید آنها
 را دوباره با گشتاور الزم پس از 100تا 50 کیلومتر سفت

کنید. گشتاور مهره ها 576N.m تا 848N.m است.

ابزار راننده
 • کیف ابزار پشت جعبه ابزار در قسمت بیرونى اتاق

راننده مى باشد.
در است،  قرارداده شده  ابزار  در جعبه   کلیه وسایل 

قسمت داخلى سمت راست اتاق قرار دارد.
 کپسول خاموش کننده زیر پا قسمت سمت چپ، کف
 اتاق قرار دارد. لیست کامل ابزار در پیوست 4 موجود

مى باشد.
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فصل9 مشخصات فنى محصوالت (کشنده تک محور)

مشخصات فنى کشنده تک محور 2×4
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فصل9 مشخصات فنى محصوالت (کشنده تک محور)
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فصل9 مشخصات فنى محصوالت (کشنده تک محور)
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فصل9 مشخصات فنى محصوالت (کشنده جفت محور)

مشخصات فنى کشنده جفت محور4×6

101



فصل9 مشخصات فنى محصوالت (کشنده جفت محور)
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فصل9 مشخصات فنى محصوالت (کشنده جفت محور)
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فصل9 مشخصات فنى محصوالت (کمپرسى)

مشخصات فنى شاسى کامیون 4×6
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فصل9 مشخصات فنى محصوالت (کمپرسى)
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فصل9 مشخصات فنى محصوالت (کمپرسى)
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مشخصات روانکارها

پیوست 1 روان کارها
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پیوست 1 روان کارها

مایع ادبلوسیستم کاهش آالیندگى

AdBlue

به محض اینکه سطح 
مایع داخل تانک ادبلو به 

15درصد رسید باید
مایع ادبلو اضافه شود.

مایع ادبلو توصیه شده 
توسط شرکت با شماره 

کاالى 70000945
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برنامه تعمیر و نگهدارى
و سرویس دوره اى

پیوست2 برنامه تعمیر و نگهدارى و سرویس دوره اى
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لطفاً جهت مشاهده آخرین لیست نمایندگى هاى مجاز خدمات پس از فروش

به آدرس اینترنتىwww.bahman.ir مراجعه فرمایید.

لیست نمایندگى هاى مجاز
خدمات پس از فروش بهمن

پیوست3 لیست نمایندگى هاى مجاز خدمات پس از فروش بهمن
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پیوست3 لیست نمایندگى هاى مجاز خدمات پس از فروش بهمن



 فهرست ابزار و تجهیزات همراه
J6 کشنده و کامیون

J6 پیوست4 فهرست ابزار و تجهیزات همراه کشنده و کامیون
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J6 پیوست4 فهرست ابزار و تجهیزات همراه کشنده و کامیون
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J6 پیوست4 فهرست ابزار و تجهیزات همراه کشنده و کامیون
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عیوب متداول

پیوست5 عیوب متداول
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پیوست5 عیوب متداول
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پیوست5 عیوب متداول
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پیوست5 عیوب متداول
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پیوست5 عیوب متداول
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مدارهاى الکتریکى
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پیوست6 مدارهاى الکتریکى



 
  F1

 F32
F63
F44

 K2
  K4

K15
M2

 M3
M4
 :R5
 :R6

 :S7
 :S8

 :S24

   :S33

 X7/8
 X25

X30
X32 
X36

  X37
X38      

 X45
 A5

R3
 X104

X81
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پیوست6 مدارهاى الکتریکى
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PTO
S23
S40
Y2
Y4
X8

PTO S43
PTO S44

PTO Y11
PTO Y12

 X109/110

پیوست6 مدارهاى الکتریکى



ABS
  ABS :F25                                                         ABS :A7

ABS F27      )ABS B12
     )ABS B13

)ABS B14
)ABS B15

) F15
) ABS F19

ABS Y6
ABS Y7

ABS Y8
ABS Y9

ABS X1
  ABS X3
  ABS X99
  ABS X100

ABS :F20
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پیوست6 مدارهاى الکتریکى
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USB

 USB A1
B10
B11
F17
F37
X31
X35

R2
W1
F13

X103
X20/21

پیوست6 مدارهاى الکتریکى
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ABS
  ABS :F25                                                         ABS :A7

ABS F ABS B12
ABS B13
ABS B14

ABS B15
)

)
)
)
)

)
F15

ABS F19
ABS Y6

ABS Y7
ABS Y8
ABS Y9

ABS X1
  ABS X3
  ABS X99
  ABS X100

ABS :F20

پیوست6 مدارهاى الکتریکى
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K18
M5
:S34
:S35
X8

X46/X57
X14
F37

پیوست6 مدارهاى الکتریکى



ECU   
:S11
Y1

 :S41
 A9

:S32
B16
:B17
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پیوست6 مدارهاى الکتریکى
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ECU   
S1

:S27
:S32
:S37

P1
 :S37

II :S15 
  

  X28
  X26
  X27

Y1
:S42

پیوست6 مدارهاى الکتریکى
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پیوست6 مدارهاى الکتریکى
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پیوست6 مدارهاى الکتریکى
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پیوست6 مدارهاى الکتریکى



فرم (کوپن) سرویس هاى ادوارى
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پیوست6 فرم(کوپن) سرویس هاى ادوارى





2500                   10000                   20000                   



30/000                   40/000                   50/000                   



60/00                   70/000                   80/000                   



0/000                   100/000                   110/000                   



120/000                   130/000                   140/000                   



150/000                   160/000                   170/000                   



180/000                   1 0/000                   200/000                   




